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Nominaties Sportgala 2021 bekend! 
Afgelopen jaar is sinds lange tijd weer het sportgala in 
de gemeente Geldrop-Mierlo georganiseerd. Aangezien 
het coronavirus Nederland nog steeds in haar greep 
heeft, is ook dit jaar gekozen voor een digitale editie in 
samenwerking met Studio 040.
De afgelopen maanden hebben de verenigingen uit 
de gemeente Geldrop-Mierlo personen en/of teams 
aangedragen. 

De vakjury, bestaande uit Hans Vermeulen (Sportraad), 
Peter Looijmans (wethouder Sport) en Toon Gebrands 
(algemeen directeur PSV) heeft per categorie de volgende 
genomineerden gekozen.

Talent t/m 18 jaar van het jaar (in willekeurige volgorde)
• Maud van Kempen (PSV Schoonspringen en KNZB)
•  Thijs van Beek (TML Dommelstreek)

Unieke sporter van het jaar (in willekeurige volgorde)
•  René Verleg (TML Dommelstreek)
•  Igor den Houting (Budovereniging De Hechte Band)

Sporter/sportteam van het jaar (in willekeurige volgorde)
•  Kiza Donders - Sambo Combat (Elhatri Eindhoven)
•  Kim Hooi - Judo (Budovereniging De Hechte Band)

Coach van het jaar (in willekeurige volgorde)
•  Rolf Verbeek - Handbal (Handbalclub Geldrop)
•  Harry Sno - Seniorengymnastiek St. Jozefplein 
•  Magda Duijf - Badminton (Badmintonclub Geldrop)

Sportwaarderingsprijs (in willekeurige volgorde)
•  Lianne en Peter Sanders (Budovereniging De Hechte 

Band)
•  Erik Buring (Zwemvereniging Thalassa en voorheen TTV 

Unicum)
•  Odin Wouters (Sportcentrum Essink en voorheen 

Judoschool Horssen)

Stem mee!
Inwoners van Geldrop-Mierlo kunnen tot zondag 21 februari 
2021 hun stem uitbrengen via de website www.leefgeldrop-
mierlo.nl. Dit mag op één of meerdere categorieën. Samen 
met de stemmen van de vakjury volgt hieruit per categorie 
een winnaar. 
De winnaars worden tijdens het Sportgala op donderdag 15 
april 2021 bekendgemaakt tijdens de digitale uitreiking in het 
gemeentehuis.

Werkzaamheden trimbaan Mierlo
Volgende week wordt er een begin gemaakt met de 
renovatie van de toestellen van de Trimbaan in Mierlo. 

Medewerkers van onze buitendienst hebben alle toestellen 
nagemaakt in staal, de toestellen staan klaar om naar de 
poedercoater te gaan. 
Volgende week zullen de eerste toestellen worden verwijderd.

Taxbus vangnet voor OV
Reizigers die door het wegvallen van buslijnen en 
buurtbus geen gebruik meer kunnen maken van het 
openbaar vervoer, kunnen nu tijdelijk gebruik maken 
van de regiotaxi’s, beter bekend als de Taxbus. In deze 
gevallen kunt u tijdelijk een Taxbus bestellen zonder een 
Taxbuspasje. U betaalt hiervoor het WMO-tarief, dat is 
gelijk aan het OV-tarief.

Waarom deze maatregel?
Vanwege het coronavirus rijden de vervoerders Arriva en 
Hermes in Brabant sinds 19 maart volgens een aangepaste 
dienstregeling. De provincie heeft aan de vervoerders 
gevraagd om te zorgen voor een goede bereikbaarheid 
van alle belangrijke bestemmingen, zoals bijvoorbeeld 
ziekenhuizen, bedrijven en werklocaties. 

Tijdelijke oplossing
Op dit moment zijn de OV-bedrijven bezig met het plaatsen 
van ventilatie en filters in de buurtbussen. Met deze 
aanpassingen zullen de buurtbussen weer gaan rijden 

na de huidige lock-down 
(dus vooralsnog vanaf  
8 februari). Dit houdt in dat 
men zonder Wmo-pas niet 
meer kan reizen met Taxbus vanaf 8 februari. Voor Helmond 
geldt dat men vanaf 8 februari zonder Wmo-pas een rit kan 
maken binnen Helmond voor een vast tarief van €4,55.

Bereikbaarheid op peil houden
Maatregelen vanwege de coronacrisis leiden ertoe dat er 
aanzienlijk minder reizigers gebruik maken van het openbaar 
vervoer. Door de dienstregeling aan te passen en de 
frequentie van het aantal bussen te verlagen wordt er niet 
met ‘lucht’ rondgereden en blijft een basisvoorziening aan ov 
beschikbaar om Brabant bereikbaar te houden. 
Op de plekken waar zich onverhoopt problemen voordoen, 
bijvoorbeeld doordat buurtbusverenigingen niet meer rijden 
zullen de vervoerders een inspanning doen om daar flexibel 
op in te spelen. Zo is de samenwerking met de regiotaxi’s nu 
tot stand gekomen.

www.geldrop-mierlo.nl

Start herinrichting 
Heuvel deelplan 2B
Maandag 1 februari 2021 starten we met de herinrichting van 
deelplan 2B van de Heuvel. Dit plan maakt deel uit van het 
centrumplan Geldrop waarin we samen met alle betrokken 
partijen werken aan een vitaal, compact en gastvrij centrum. 
Wat dit inhoudt staat beschreven in de centrumvisie op  
www.geldrop-mierlo.nl. Hieronder het ontwerp van deelplan 
2A.

Wat gaan we doen?
Om de overlast te beperken gaan we de werkzaamheden 
gefaseerd uitvoeren, zie onderstaande tekening. Startend bij 
fase 1 worden de fases in oplopende volgorde aangepakt 
eindigend met fase 6. De werkzaamheden starten op 
maandag 1 februari en gaan naar verwachting duren tot  
16 juli 2021.

Bereikbaarheid winkels/panden
Tijdens de werkzaamheden blijven de aangelegen 
panden bereikbaar via  een loopstrook voor de winkels. 
Het vernieuwen van het trottoir/loopstrook direct voor de 
winkel wordt in overleg met de aangelegen winkelier(s) 
uitgevoerd. De parkeerplaats Heuvel (fase 5) blijft tijdens 
de werkzaamheden zo veel als mogelijk beschikbaar voor 
bezoekers.
 
Contactpersoon uitvoering Gemeente
Mocht u behoefte hebben aan meer informatie  dan kunt u 
ook contact opnemen met Bas van Lieshout of Will van Dijk.
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Fase 1: Bezorgershof - Heuvel
2021 - week 5 t/m week 6

- 2 weken

Fase 2: Wandelpaden Heuvel deel 1
2021 - week 7 t/m week 10

- 4 weken

Fase 3: Wandelpaden Heuvel deel 2
2021 - week 11 t/m week 14

- 4 weken

Fase 4: Wandelpaden rondom Marktplein
2021 - week 15 t/m week 20

- 6 weken

Fase 5: Parkeerplaats Marktplein
2021 - week 21 t/m week 26

- 6 weken

Fase 6: Terras Heuvel 93
2021 - week 27 t/m week 28

- 2 weken

Legenda:

Logo Sportgala 2021 

Toelichting 

• Beweging door lettertype en bewegingslijnen.
• Figuurtje Sport in het algemeen, in beweging. Blaadje logo is zowel paars huisstijlkleur van gemeente als groene 

blaadje (ondersteunende huisstijlkleur, met associatie gezondheid.
• Kleuren mix van logo gemeente Geldrop-Mierlo, sportraad en leef. Paars en zwart als hoofdhuisstijlkleuren van de 

gemeente Geldrop-Mierlo. Groen als frisse gezonde kleur en tevens ondersteunende huisstijlkleur; Goudkleur ivm 
uitstraling exclusief /gala. 

• De 3 logo’s van de gemeente, sportraad en leef kunnen eronder bij elkaar geplaatst worden (zie pag 2). Wanneer er 
meerdere partijen bij betrokken raken, dit logo eveneens erbij plaatsen.

SportGala 
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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 : De Lammert 2 in Geldrop
Datum ontvangst : 7 januari 2021
Omschrijving : verbreden oprit
Zaaknummer : 20210005

Locatie : Marktstraat 56B in Mierlo
Datum ontvangst : 7 januari 2021
Omschrijving : realiseren dagbesteding/dagzorg 
  voor ouderen en chronisch zieken
Zaaknummer : 20210006

Locatie : Morgenland 38 in Geldrop
Datum ontvangst : 10 januari 2021
Omschrijving : vergroten berging en plaatsen 
  aanbouw
Zaaknummer : 20200008

Locatie : Writsaarthof ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij  
  huisnummer 1) in Geldrop
Datum ontvangst : 11 januari 2021
Omschrijving : rooien plantaan in verband met 
  herinrichting openbare ruimte
Zaaknummer : 20210009

Locatie : Cruijsberg 4 in Mierlo
Datum ontvangst : 11 januari 2021
Omschrijving : verbreden oprit
Zaaknummer : 20210010

Locatie : Molenstraat in Geldrop
Datum ontvangst : 12 januari 2021
Omschrijving : aanbrengen parkeervoorziening 
  voor 15 parkeerplaatsen
Zaaknummer : 20210013

Locatie : Helze 5 in Geldrop
Datum ontvangst : 11 januari 2021
Omschrijving : veranderen/vernieuwen entree
Zaaknummer : 20210015

Locatie : Sleedoorn 19 in Geldrop
Datum ontvangst : 13 januari 2021
Omschrijving : verbreden inrit/uitrit
Zaaknummer : 20210016

Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie : Aardborstweg 19A in Mierlo
Omschrijving : plaatsen tijdelijke woonunit en 
  aanleggen inrit
Zaaknummer : 20200559

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Industriepark 7 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 14 januari 2021
Omschrijving : uitbreiden kantoren
Zaaknummer : 20200546

Locatie : Bosrand 125 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 14 januari 2021
Omschrijving : aanleggen padelbanen
Zaaknummer : 20200580

Locatie : Papenvoort 45 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 14 januari 2021
Omschrijving : uitbreiden en verbouwen woonhuis
Zaaknummer : 20200561

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.

De knotwilg: bed and breakfast 
in ons landschap

Knotwilgen vervullen een belangrijke functie in de 
natuur. Ze bieden voedsel, nestgelegenheid, schuil- en 
groeiplaatsen voor uilen, kleine marters, mossen en 
allerlei andere dieren en planten. Het is daarom zaak dat 
we ze behouden en blijven aanplanten. Gefaseerd knotten 
(in plaats van alle wilgen in een rij tegelijk) voorkomt dat 
talrijke bijen en vlinders een rijke voedselbron missen in 
het vroege voorjaar. 

Duik in de kloven
Rijen knotwilgen langs sloten en paden horen bij ons land-
schap als duinen bij de Noordzee. Ze verfraaien ons uitzicht 
en inspireren kunstenaars. Oude knotwilgen hebben met hun 
grillige vormen allerlei dieren en planten veel te bieden. On-
doordringbare takkenbossen, holtes van verschillende diep-
ten, zachte delen, een ruwe schors, bloeiende katjes… er 
is voor elk wat wils. Water in de holtes vormt na voldoende 
regen bovendien minipoeltjes voor bruine kikkers en watersa-
lamanders om hun eieren in af te zetten. 

Versierd!
Anders dan de kerstboom is de knotwilg het hele jaar ver-
sierd. In de late winter of het vroege voorjaar tuigt hij zich op 
met wilgenkatjes, eerst grijs, dan geel. Daarna hult hij zich 
in bladeren. Bladmossen en korstmossen bekleden het jaar-
rond zijn knotten, kruin en kloven. Paddenstoelen hechten 
aan zijn stam, het wilgenroosje en fluitenkruid bloeien roze en 
wit in zijn kruin. De veren op de ‘hoed’ zijn van de eikvaren, 
die met zijn gevederde blad zowat tot de vaste gasten hoort. 
Lijsterbessen, vlier- en braamstruiken gebruiken de wilg als 

gastheer, mede dankzij door vogels uit-
gepoepte zaden. Hoe bio divers wil je 
het hebben?

Beestenbende – eten en gegeten worden
Honderden soorten insecten en wriemelbeestjes vinden een 
schuilplaats en voedsel in de knotwilg met zijn florale gasten. 
Alles heeft een functie, van blad tot bloemen tot rottend hout. 
Bloeiende katjes lokken talrijke hommels, bijen en vlinders. 
Zonde dus om alle wilgen in een rij in hetzelfde jaar te knot-
ten! Eens in de vier jaar de helft snoeien is wat dat betreft 
ideaal. Vooral vogels vinden dankzij al die kleine beestjes een 
gedekte tafel. Vee in door wilgen omzoomde weiden eet het 
blad en knabbelt aan de voedzame kleine twijgen.

Rot in de knot = huizen in holtes
Geknotte wilgen zijn ideaal voor holenbroeders en kleine 
zoogdieren. Het zachte wilgenhout is kwetsbaar voor be-
schadiging. Door rot in de knot ontstaan scheuren en hol-
tes. Steenuilen en torenvalken broeden er graag, evenals 
holenduiven en kleine zangvogels, waaronder gekraagde 
roodstaarten en ringmussen. Dankzij haar schutkleur vindt 
zelfs de wilde eend een onopvallende broedplaats tussen de 
knotten. Ook kleine pelsdieren als hermelijn, wezel, bunzing 
en verschillende soorten muizen schuilen in de boomholtes. 
Vleermuizen rusten overdag in de donkere spelonken. 

Waterbeheerder en schaduwleverancier
Langs sloten houden wilgen met hun wortels de grond van 
oevers vast en beperken ze de uitspoeling van mineralen 
naar de sloot. Waar nog voldoende water is, profiteren water-
dieren van de extra beschutting en donkere schaduwplekjes. 
De knotwilg is kortom van onschatbare waarde!

Online inloopbijeenkomst 
energietransitie 
De doelstellingen vanuit het Klimaatakkoord zijn duidelijk: 
in 2050 is Nederland bijna geheel energieneutraal. Met de 
energietransitie doelen we daarom op een overgang van 
fossiele brandstoffen naar volledig groene energie. Een 
behoorlijke opgave dus! Maar wat betekent de energietransitie 
voor uw regio of uw eigen situatie? En wat staat er eigenlijk 
in zo’n regionale energiestrategie (RES 1.0)? Ontdek het op 
onze sub-regionale online-inloopbijeenkomst van gemeente 
Eindhoven (en omringende gemeenten).

Wij nodigen u graag uit op donderdag 11 februari om aan 
te sluiten bij de sub-regionale online-inloopbijeenkomst die 
relevant is voor u als inwoner van gemeente Geldrop-Mierlo 
Tijdens de inloopbijeenkomst staat het thema energietransitie 
centraal. Binnen een half uurtje wordt u bijgepraat over de 

ontwikkelingen van de regionale energiestrategie binnen uw 
regio. Hierin komen onderwerpen zoals energiebesparing, 
warmte en grootschalige opwek aan bod. Er wordt ingegaan 
op relevante thema’s voor de regio en vervolgens krijgt u de 
ruimte om zelf uw vragen te stellen tijdens één van de Q&A 
sessies.

Wilt u deze online-inloopbijeenkomst bijwonen? 
De sub-regionale online-inloopbijeenkomst vindt plaats op 
donderdag 11 februari van 18.00 - 21.00 uur via Microsoft 
Teams. U bent welkom om op ieder gewenst moment digitaal 
in en uit te lopen. Voor meer informatie over het programma 
en inschrijving, ga naar 
https://energieregiomre.nl/
agenda/1860175.aspx.
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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.

Gehandicaptenparkeerplaats
Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-
Mierlo heeft op 15 januari 2021 besloten:

• een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen nabij 
Writsaarthof 9 in Geldrop. 

Dit verkeersbesluit en de plattegrond met de precieze 
locatie ligt vanaf 22 januari 2021 voor iedereen zes weken 
ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis,  
De Meent 2 in Geldrop. Het besluit is ook in te zien op  
www.geldrop-mierlo.nl.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes 
weken bezwaar maken. 
Dit kan online, via www.geldrop-mierlo.nl bij Snel 

aanvragen, Bezwaar. U kunt ook schriftelijk uw 
bezwaarschrift indienen, gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 10101, 5660 GA 
Geldrop.
Bij spoed kunt u bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector 
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, 
een voorlopige voorziening aanvragen

RUIMTE / MILIEU

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

•  Het veranderen van een inrichting (zendmast) aan de 
Torenweg 1 in Mierlo. De melding heeft betrekking op het 
plaatsen van een brandstoftank. De melding is ingediend 
op 24 november 2020.

•  Het veranderen van een inrichting (veeg- en rioolbedrijf 
Adriaans B.V.) aan de Ambachtweg 65 in Mierlo. De melding 
heeft betrekking op het uitbreiden van de opslagloods. De 
melding is ingediend op 21 december 2020.

De meldingen en andere stukken die van belang zijn 
liggen van 22 januari t/m 4 februari 2021 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, 
(040) 289 37 83 of Hans van Santvoort (040) 289 37 81.

COLLEGEBESLUIT

Aanwijzingsbesluit
Wij, het college van burgemeester en wethouders van 
Geldrop-Mierlo, wensen over te gaan tot het actualiseren 
van de aanwijzingen van toezichthouders werkzaam bij en 
voor het team Leefbaarheid en Veiligheid van de afdeling 
Dienstverlening, overeenkomstig artikel 5:11 van de 
Algemene wet bestuursrecht, en hebben besloten tot:

1.  Het aanwijzen van L.M.J. Pennings als algemene 
toezichthouder handhaving op de naleving van het 
bepaalde bij of krachtens: Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, Woningwet, Wet ruimtelijke ordening, 
Huisvestingswet 2014, Erfgoedwet, Monumentenwet 1988, 
Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Waterwet, 
Wegenverkeerswet 1994, Wet op de kansspelen, Drank- en 
horecawet, Bouwbesluit 2012, Besluit brandveilig gebruik en 
basishulpverlening overige plaatsen, Algemene plaatselijke 
verordening, Bomenverordening, Afvalstoffenverordening, 
Wegsleepverordening, Vuurwerkbesluit.

2.  Dit besluit treedt in werking op 18 januari 2021.
3. Dit besluit overeenkomstig artikel 3:41 van de Algemene 

wet bestuursrecht algemeen bekend te maken.


