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Start aanleg eetbaar plantsoen in de Akert
Op 16 januari jl. heeft wethouder Rob van Otterdijk de eerste schop in de grond gezet voor het Eetbaar plantsoen 
aan de Beukelaar in de Akert in Geldrop. De verwachting is dat het Eetbaar Plantsoen voor het einde van de maand 
is aangeplant. 

  Agenda Gemeenteraadsvergadering
  Maandag 27 januari 2020

 Tijd Activiteit  (tijd indicatief)

  Algemeen

 19.30 1. Opening en mededelingen
  2. Vragenhalfuurtje aan college
  3. Vaststellen agenda
   •  Mogelijkheid indienen van moties vreemd aan de 

orde. 
  4.  Vaststellen verslag van de Raadsvergadering van 

16 december 2019
  5. Installatie leden Jongerenraad

  Besluitvorming

  6.  Benoeming en installatie lid Rekenkamer-  
commissie (RV GM2020-00104)

    De heer E. Lemmens te benoemen als lid van de  
Rekenkamercommissie in de vacature die is ontstaan 
door het vertrek van de heer F. van den Bogaert.

  7.  Plan van aanpak en ruimtelijke visie Herontwikke-
ling Bleekvelden (RV GM2019-048744)

    De locatie Bleekvelden staat al jaren op de lijst 
van probleemlocaties. Daarnaast geeft het uiterlijk 
van de bebouwing en de verstening van de directe  
omgeving geen fraai beeld. Bij het opstellen van het 
Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-Zuid is dit nog 
eens duidelijk naar voren gebracht door de wijkbewo-
ners. Met dit project willen we de locatie Bleekvelden 
onder acceptabele voorwaarden (zoals parkeerdruk, 
bouwhoogte, etc.) herontwikkelen, waardoor de wijk 
Braakhuizen-Zuid aan deze zijde een kwaliteits- 
impuls krijgt. Het Plan van Aanpak en de Ruimtelijke 
Vísie geven de kaders aan waarbinnen het gebied 
herontwikkeld kan worden.

  8.  Beeldkwaliteitsplan Luchen deelgebied 3a (RV 
GM2019-010848) 

    Voor ieder deelgebied in Luchen wordt een beeld-
kwaliteitsplan opgesteld om de ruimtelijke kwaliteit  
te beschrijven. Het beeldkwaliteitsplan vormt het 
toetsingskader voor het vergunning traject.

  9. Accountantscontrole 2019 (RV GM2019-054355)
    Voor de accountantscontrole 2019 dient het controle- 

protocol 2019 inclusief normenkader 2019 vastge-
steld te worden. Het controleprotocol heeft als doel 
nadere aanwijzingen te geven aan de accountant 
over de reikwijdte van de accountantscontrole, de 
daarvoor geldende normstellingen en de daarbij  
verder te hanteren goedkeuring- en rapporterings- 
toleranties voor de controle van de jaarrekening 2019 
van de gemeente Geldrop-Mierlo.

  10. Moties vreemd aan de orde

  Algemeen

  11. Sluiting

 * Onder voorbehoud van wijzigingen.

www.facebook.com/
gemeente.geldropmierlo

Vind ons leuk op

Een Eetbaar plantsoen is een gemengde beplanting van bomen, 
struiken, vaste planten en bodembedekkers, die samen een  
ecologisch systeem vormen en vaak eet- of bruikbaar zijn voor 
mens en/of dier. 

Door en voor bewoners
De locatie van het Eetbaar plantsoen is gekozen tijdens bijeen-

komsten met bewoners van wijk de Akert. Initiatiefnemer Tonny 
Scheepers bracht hen bij elkaar en samen met de gemeente  
en een tuinontwerper is het ontwerp en de biodiverse invulling  
van het plantsoen bepaald. 
In het plantsoen worden dadelijk ruim 200 verschillende  
gewassen gebruikt. Vijftien vrijwilligers gaan zich bezig houden 
met het onderhoud van het plantsoen.

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Hulst 118 in Geldrop
Datum ontvangst : 9 januari 2020
Omschrijving : splitsen pand in twee woningen
Zaaknummer : 20200012

Locatie :  Heer van Rodestraat  
ongenummerd (openbare ruimte  
nabij huisnummer 105) in Mierlo

Datum ontvangst : 9 januari 2020
Omschrijving :  rooien één kastanje in verband  

met kastanjebloedingsziekte
Zaaknummer : 20200015

Locatie : Lakenstraat 26 in Geldrop
Datum ontvangst : 9 januari 2020
Omschrijving : plaatsen dubbele dakopbouw
Zaaknummer : 20200016

Locatie :  Kastanje ongenummerd  
(openbare ruimte nabij  
huisnummer 11) in Mierlo

Datum ontvangst : 9 januari 2020
Omschrijving :  rooien twee kastanjes in verband  

met kastanjebloedingsziekte
Zaaknummer : 20200017

Locatie :  Loeswijk ongenummerd  
(openbare ruimte nabij  
huisnummer 26) in Mierlo

Datum ontvangst : 9 januari 2020
Omschrijving :  rooien twee kastanjes in verband  

met kastanjebloedingsziekte
Zaaknummer : 20200019

Locatie : Eksterlaan ongenummerd in Mierlo
Datum ontvangst : 9 januari 2020
Omschrijving : oprichten woonhuis
Zaaknummer : 20200018

Locatie : Sluisstraat 35 in Geldrop
Datum ontvangst : 10 januari 2020
Omschrijving : plaatsen erfafscheiding
Zaaknummer : 20200020

Locatie : Heivlinder 1 in Mierlo
Datum ontvangst : 12 januari 2020
Omschrijving : plaatsen erfafscheiding
Zaaknummer : 20200021

Locatie : Weijer 18 in Mierlo
Datum ontvangst : 10 januari 2020
Omschrijving : intern wijzigen logiesgebouw
Zaaknummer : 20200022

Locatie :  Maarten Trompstraat  
ongenummerd (openbare ruimte  
nabij huisnummer 24) in Geldrop

Datum ontvangst : 14 januari 2020
Omschrijving :   rooien kastanje in verband met  

kastanjebloedingsziekte
Zaaknummer : 20200023

Locatie :  Raamveld ongenummerd  
(openbare ruimte nabij  
huisnummer 87) in Geldrop

Datum ontvangst : 14 januari 2020
Omschrijving :  rooien kastanje in verband met  

kastanjebloedingsziekte
Zaaknummer : 20200024

Locatie : Dommelstraat 29 in Geldrop
Datum ontvangst : 15 januari 2020
Omschrijving : plaatsen erker
Zaaknummer : 20200031

Locatie :  Bogardeind 12 t/m 70 en  
Laarstraat 1P in Geldrop

Datum ontvangst : 15 januari 2020
Omschrijving :  wijzigen reeds verleende  

omgevingsvergunning
Zaaknummer : 20200032
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LAST MINUTE VERHUUR
 SPORTHALLEN

Speciale aanbieding!

 
Vraag onze sporthalbeheerder  

naar de voorwaarden en de 
aantrekkelijke tarieven!

Locatie : Rietstraat 54 in Geldrop
Datum ontvangst : 15 januari 2020
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20200033

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)

Locatie : Weijer 18 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 9 januari 2020
Omschrijving :  intern wijzigen logiesgebouw  

voor 96 personen
Zaaknummer : 20190869

Locatie : Hekelstraat 24 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 9 januari 2020
Omschrijving : oprichten berging met overkapping
Zaaknummer : 20190874

Locatie : Nieuwenpolder 43 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 9 januari 2020
Omschrijving : vervangen en aanpassen kozijnen
Zaaknummer : 20190871

Locatie :  Heuvel ongenummerd  
(openbare ruimte ter hoogte van 
huisnummer 77) in Geldrop

Verzenddatum besluit : 15 januari 2020
Omschrijving :  rooien boom in verband met  

herinrichting Heuvel
Zaaknummer : 20190881

Locatie :  Burgemeester Termeerstraat 14  
in Mierlo

Verzenddatum besluit : 15 januari 2020
Omschrijving : plaatsen tijdelijke woonunit
Zaaknummer : 20190890

Locatie :  Kievitstraat ongenummerd  
(openbare ruimte ter hoogte van 
huisnummer 43) in Geldrop

Verzenddatum besluit : 16 januari 2020
Omschrijving : kandebaleren boom
Zaaknummer : 20190882

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.

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

Wudtke, J. 01-07-1985 16-01-2020 Onbekend
Zambrano Llanos, S. 20-04-1971 16-01-2020 Onbekend
Karaiskou, A. 22-01-1973 16-01-2020 Onbekend
Kotsolis, EA. 27-04-1996 16-01-2020 Onbekend
Pampouka, G. 21-10-2000 16-01-2020 Onbekend
van den Berg, R. 07-04-1983 16-01-2020 Onbekend
Visser, AJ 06-03-1984 16-01-2020 Onbekend
Fakhr El Din 
Derwisch Aziz 01-07-1957 16-01-2020 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 Gedrop-Mierlo.  

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

COLLEGEBESLUITEN

Intrekken gehandicaptenparkeerplaats
Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo 
heeft op 21 januari 2020 besloten:
•  de gehandicaptenparkeerplaats vlakbij de woning   

Eeuwselstraat 13 in Geldrop in te trekken

Toekenning gehandicaptenparkeerplaats
Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo 
heeft op 21 januari 2020 besloten:
•  een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen nabij   

Waleweinlaan 233 in Geldrop te weten het parkeervak   
tegenover huisnummers 142/ 144. 

•  een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen   
nabij ter Borghstraat 138 in Geldrop te weten parkeervak   
tegenover huisnummers 138/ 140. 

Inzagetermijn en bezwaar maken?
De verkeersbesluiten en de plattegronden met de precieze locatie 
liggen vanaf 31 januari 2020 voor iedereen zes weken ter inzage 
in de publiekshal van het gemeentehuis, De Meent 2 in Geldrop. 
De besluiten zijn ook in te zien op www.geldrop-mierlo.nl.

Bent u het niet eens met een van deze besluiten? 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.

BURGEMEESTERSBESLUIT

 
Beleidsregel voor de bestuurlijke handhaving van artikel 13b 
Opiumwet 2020
De burgemeester van Geldrop-Mierlo maakt bekend dat hij, op 
basis van de bevoegdheid neergelegd in artikel 4:81 van de  
Algemene wet bestuursrecht gelezen in verband met artikel 13b 
van de Opiumwet op 10 januari 2020 heeft besloten de “Beleids-
regel voor de bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet 
2020” (ook wel genoemd: Damoclesbeleid) heeft vastgesteld. 
Gelijktijdig is de op 19 december 2016 vastgestelde beleidsregel 
ingetrokken.

Deze beleidsregel ziet op de bevoegdheid van de burgemeester 
om handhavingsmaatregelen, waaronder het sluiten van woningen  
en lokalen met bijbehorende erven, indien er sprake is van  
verkoop, aflevering of verstrekking of het daartoe aanwezig 
zijn van een middel als bedoeld in lijst I of II van de Opiumwet  
vanuit woningen of lokalen en de daarbij behorende erven. Naast 
kleine verscherpingen, verschilt de vastgestelde beleidsregel ten  
opzichte van de ingetrokken beleidsregel in die zin dat thans 
ook handhavend optreden bij voorbereidingshandelingen (het 
aanwezig hebben van stoffen of voorwerpen voor het bereiden,  
bewerken of vervaardigen van drugs) beleidsmatig is geborgd.

Op basis van de Algemene wet bestuursrecht is het besluit tot 
vaststelling van de voornoemde beleidsregel niet vatbaar voor  
bezwaar en beroep. 

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 februari 2020. 

De beleidsregel ligt met ingang van 3 februari 2020, gedurende 
een aaneengesloten termijn van zes weken, voor een ieder ter 
inzage in de publiekshal van het gemeentehuis (De Meent 2 te 
Geldrop). De publiekshal is toegankelijk tijdens de reguliere  
openingstijden van het gemeentehuis. Op verzoek wordt een  
digitaal afschrift van de beleidsregel toegezonden.

Een krant bij de Koffie ...
... maar dan heeft u hier wel  

een trouwe bezorger voor nodig ...
iets voor u? 

Bel dan naar (0493) 473 578
of meld u aan via het blokje ‘aanmelden als bezorger’ rechtsboven op onze site:  

www.middenstandsbelangen.nl

heerlijk!


