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

Wijkplan zet Skandia-Hulst in de kijker. 
Doe jij mee?
In de afgelopen weken is een start gemaakt met het wijkplan Skandia-Hulst. Tijdens een aantal themabijeenkomsten 
in de wijk is samen met de wijkbewoners in kaart gebracht wat er fi jn is aan wonen in de wijk Skandia-Hulst, wat er 
mogelijk beter kan en waar we nog mooie kansen zien liggen. Wij zijn blij dat wij tijdens deze bijeenkomsten heel 
veel enthousiaste en betrokken wijkbewoners mochten ontvangen die hun ervaringen over de thema’s Veilig en 
Bereikbaar, Groen, gezond en toekomstbestendig en Zorgzame buurt vol activiteiten met ons wilden delen om zo een 
persoonlijke bijdrage te leveren aan het plan. Uw inbreng helpt ons enorm om een goed beeld te krijgen van wat er 
speelt in de wijk, en waar mogelijke kansen en knelpunten liggen. 

We hebben al mogen horen over het mooie groen in Skandia, 
de betrokkenheid van bewoners bij de wijk, de kinderen die 
’s ochtends naar school worden gebracht, de drukte op de straat 
Hulst, het parkeren in de wijk Hulst, de behoefte aan een ont-
moetingsplek in de wijk, de wens om te kunnen blijven wonen 
in de wijk, het donkere fi etspad, de hondenuitlaatstrook, de vele 
activiteiten die er in de wijk georganiseerd worden. 

Hoe gaat het nu verder?
De informatie die we tijdens de startbijeenkomsten hebben 
verzameld wordt komende weken gecategoriseerd. Van daaruit 
ontstaat per thema een aantal onderwerpen/vraagstukken waar-
over de gemeente graag met haar bewoners in gesprek gaat, om 
samen te kijken naar mogelijke verbeteringen, oplossingen en 
activiteiten. Hierbij kijken we niet alleen naar wat er misschien in 
de openbare ruimte aangepast moet worden, maar juist ook naar 
wat bewoners zelf of samen met de gemeente en andere partners 
zoals de LEV-groep kunnen doen om de wijk ook in de toekomst 
als fi jne woonwijk te behouden. 

Wanneer is dat dan?
Graag nodigen wij u van harte uit om met ons mee te denken over 
verbeteringen, oplossingen en activiteiten tijdens (een van) de 
bijeenkomsten. Dat kan op:

•  Dinsdagavond 11 februari van 19.30 tot 21.00 uur (inloop 
vanaf 19.15 uur) en woensdagmorgen 12 februari van 10.00 tot 
11.30 uur (inloop vanaf 09.45 uur) over het thema Veilig en 
Bereikbaar.

•  Dinsdagavond 3 maart van 19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf 
19.15 uur) en woensdagmorgen 4 maart van 10.00 tot 11.30 uur 
(inloop vanaf 09.45 uur) over het thema Groen, gezond en toe-
komstbestendig

•  Dinsdagavond 10 maart van 19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf 
19.15 uur) en woensdagmorgen 11 maart van 10.00 uur tot 11.30 
uur (inloop vanaf 09.45 uur) over het thema Zorgzame buurt vol 
activiteiten.

Alle bijeenkomsten zijn in de aula van brede school Dommeldal, 
Beneden Beekloop 93 in Geldrop.

Aanmelden
Als u mee wilt denken over (één van) bovenstaande thema’s dan 
kunt u zich aanmelden via wijkontwikkelingSH@Geldrop-Mierlo.nl .
Vermeld in de mail uw naam, adres, het aantal personen en aan 
welke bijeenkomst(en) u deel wilt nemen. Wij vragen om aan-
melding omdat we graag een inschatting hebben van het aantal 
bezoekers dat we kunnen verwachten. 
Was u niet aanwezig bij een van de eerste themabijeenkomsten? 
Dat is helemaal niet erg. U bent altijd van harte welkom om mee te 
komen praten. Uw inbreng wordt gewaardeerd. Graag tot ziens op 
een van bovenstaande bijeenkomsten.

Vergadering Commissie 
voor Bezwaarschriften
Op maandag 3 februari 2020 komt de Commissie voor 
Bezwaarschriften in Centrum Hofdael aan de Molenstraat 
23 te Geldrop bijeen in een openbare hoorzitting.

Op de agenda staan de volgende zaken: 
18:30 uur:  Het bezwaarschrift gericht tegen het collegebesluit 

van 3 juni 2019 waarbij een verzoek om handhavend 
optreden wegens overtredingen van het Activiteiten-
besluit en het bestemmingsplan bij de uitoefening van 
machinale houtbewerkingsactiviteiten is afgewezen.

19:00 uur:   Het bezwaarschrift gericht tegen het collegebesluit 
van 15 juli 2019 waarbij een omgevingsvergunning is 
verleend voor het realiseren van een schoolgebouw 
en twee tijdelijke inritten op het perceel Grote Bos 2 te 
Geldrop. 

19:30 uur:   Het bezwaarschrift gericht tegen het collegebesluit 
van 5 september 2019 waarbij een omgevings-
vergunning is verleend voor het uitbreiden van een 
woning aan de Losweg 26 te Geldrop. 

Burgemeester sluit 
drugspand
Op 21 januari 2020 heeft burgemeester Van Bree een 
woning aan De Burght in Geldrop voor vier maanden 
gesloten nadat er harddrugs is aangetroffen. 

Op 4 november 2019 vond een opsporingsonderzoek plaats in de 
woning aan de De Burght in Geldrop. Daar trof de politie een grote 
hoeveelheid cocaïne aan. Bovendien zijn er goederen en stoffen 
aangetroffen die in combinatie met elkaar zijn bestemd voor het 
bewerken en verhandelen 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 drugs-
criminaliteit en daarmee aan de vergroting van de veiligheid en 
leefbaarheid in de samenleving.

Samen gericht handhaven!

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING ‘BEDRIJFSWONING 
OUDVENSESTRAAT-AMBACHTWEG 57’
U kunt reageren op de ontwerp-omgevingsvergunning 
‘bedrijfswoning Oudvensestraat-Ambachtweg 57’. Met deze 
ontwerp-omgevingsvergunning wijken burgemeester en 
wethouders af van het bestemmingsplan ‘Mierlo’ Hieronder 
leggen wij uit wat dit precies betekent. Ook leest u hoe u kunt 
reageren.

Waar gaat de ontwerp-omgevingsvergunning over?
Met de ontwerp-omgevingsvergunning wijken burgemeester en 
wethouders af van het bestemmingsplan ‘Mierlo’ met toepas-
sing van in artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. 
Dit doen burgemeester en wethouders om een bedrijfswoning op 
het perceel Ambachtweg 57, aan de zijde van de Oudvensestraat 
tussen nummers 16 en 18 mogelijk te maken. 

U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning bekijken
U kunt van vrijdag 31 januari 2020 tot en met donderdag 12 maart 
2020 de volgende stukken bekijken:
• de ontwerp-omgevingsvergunning 
•  de onderbouwing van de ontwerp-omgevingsvergunning met 

bijbehorende onderzoeken
• de aanvraag omgevingsvergunning

U kunt deze stukken bekijken in de publiekshal van het gemeen-
tehuis aan de Meent 2 in Geldrop. Op maandag tot en met don-
derdag kunt u het plan inzien van 09.00 uur tot 17.00 uur en op 
vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. Op donderdagavond kunt 
u het besluit ook inzien tussen 18.00 en 20.00 uur. U kunt de 

ontwerp-omgevingsvergunning en de onderbouwing van de ont-
werp-omgevingsvergunning ook bekijken op de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website via 
www.geldrop-mierlo.nl.
De bronbestanden van de ontwerp-omgevingsvergunning zijn 
eveneens digitaal beschikbaar op ruimtelijkeplannen.nl.
Het identifi catienummer van de ontwerp-omgevingsvergunning is 
NL.IMRO.1771.oudvensestraat-ON01.

U kunt reageren op de ontwerp-omgevingsvergunning
U kunt reageren op de ontwerp-omgevingsvergunning. Uw reactie 
noemen we een zienswijze.
U kunt reageren van vrijdag 31 januari 2020 tot en met donderdag 
12 maart 2020. U kunt dit schriftelijk doen of mondeling. 

Wilt u schriftelijk reageren? Stuurt u dan een brief aan burge-
meester en wethouders van Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 
GA Geldrop. Geef in uw brief aan dat deze over de ontwerp-om-
gevingsvergunning ‘bedrijfswoning Oudvensestraat-Ambachtweg 
57’ gaat. Geef ook aan waarom u het wel of niet eens bent met de 
ontwerp-omgevingsvergunning.
U kunt ook per e-mail reageren en uw e-mail sturen naar gemeen-
te@geldrop-mierlo.nl of gebruik maken van een digitaal formulier 
dat is te vinden via het webadres https://burgerloket.geldrop-mier-
lo.nl/home (kies vervolgens voor het formulier ‘zienswijze’).
Wilt u mondeling reageren? Maakt u hiervoor dan op tijd een af-
spraak met Yvonne de Graaf van de afdeling Ruimte, via telefoon-
nummer 14 040.

Wat gebeurt er na de ontwerp-omgevingsvergunning?
Het gaat hier om een ontwerp-omgevingsvergunning. Burgemees-
ter en wethouders nemen na afl oop van de periode van terinzage-
legging een defi nitief besluit. Zij nemen dan ook een besluit over 
eventuele zienswijzen.

Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met Yvonne de 
Graaf van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 14 040. 

VOORBEREIDINGSBESLUIT BOGARDEIND
Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken be-
kend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 januari 
2020, conform artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening, heeft 
besloten dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de 
gronden ter hoogte van Bogardeind 85 t/m 123 in Geldrop, 
zoals aangegeven op de bij het besluit behorende verbeelding.
Het eerdere voorbereidingsbesluit d.d. 28 januari 2019 voor het 
hetzelfde gebied met bestandsnaam NL.IMRO.1771.Bogardeind-
VA01 is ingetrokken met ingang van 28 januari 2020.

Inwerkingtreding
Het voorbereidingsbesluit van 27 januari 2020 met kenmerk 
NL.IMRO.1771.Bogardeind-VA02 treedt in werking op 28 januari 
2020. Het heeft een werkingsduur van een jaar.

Inzage
U kunt de stukken bekijken:
op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl
in de publiekshal van het gemeentehuis aan de Meent 2 in 
Geldrop. Op maandag tot en met donderdag kunt u de stukken 
inzien van 09.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur 
tot 12.30 uur. Op donderdagavond kunt u de stukken ook inzien 
tussen 18.00 en 20.00 uur. 
Het identifi catienummer van het voorbereidingsbesluit is
NL.IMRO.1771.Bogardeind-VA02.
Het besluit ligt met ingang van 28 januari 2020 ter inzage.

Bezwaar en/of beroep
Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
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PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Eksterlaan 2 in Mierlo
Datum ontvangst : 23 januari 2020
Omschrijving : oprichten tijdelijke woonunit
Zaaknummer : 20200054

Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie : Laarstraat 43 in Geldrop
Omschrijving : plaatsen schutting/geluidscherm
Zaaknummer : 20190863

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Heivlinder 1 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 21 januari 2020
Omschrijving : plaatsen hekwerk
Zaaknummer : 20200021

Locatie : Wielewaal 61 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 21 januari 2020
Omschrijving : aanbouwen erker en plaatsen dakkapel
Zaaknummer : 20190861

Locatie : Weijer 18 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 23 januari 2020
Omschrijving :  brandveilig gebruik van een (gewijzigd) 

logiesgebouw
Zaaknummer : 20200022

Locatie : Mierloseweg 93 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 23 januari 2020
Omschrijving : bouwen entreeportaal
Zaaknummer : 20190932

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
APV EN BIJZONDERE WETTEN

Verleende vergunningen en ontheffi ngen APV en bijzondere 
wetten (7)

Locatie : Heuvel in Geldrop
Verzenddatum besluit : 16 januari 2020
Omschrijving :  plaatsen glazen container van 3 februari 

t/m 2 maart 2020
Zaaknummer : 20190941

Locatie : Grote Bos 2 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 21 januari 2020
Omschrijving :  geluidsontheffi ng in verband met 

werkzaamheden nieuwbouw op 
28 en 30 januari, 3 en 5 februari 2020 
tot uiterlijk 24.00 uur

Zaaknummer : 20190939

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 bezwaar-
schrift 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 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 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 
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.

COLLEGEBESLUITEN

VOORNEMEN VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE 
BESTEMMING
De personen hieronder 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 offi cieel niet meer op dat adres ingeschreven, wanneer een 
defi nitief besluit is genomen. 

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

Reintjes, V.P.C.H. 05-03-1992 22-01-2020 Onbekend
Hekmat Osman 
Ahmad 20-12-1989 22-01-2020 Onbekend
Van Doornik, A.J. 10-06-1982 22-01-2020 Onbekend
Lodder, A.P.M. 04-01-1969 22-01-2020 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.

MANDAATREGELING HUISVESTINGSVERORDENING 
MET BIJBEHORENDE MANDAATLIJST
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij op 17 december 2019 de Mandaatregeling “Uitvoering 
Huisvestingsverordening Gemeente Geldrop-Mierlo 2020 - 
2023” met bijbehorende mandaatlijst hebben vastgesteld. 

Dit besluit hangt samen met de bevoegdheden die op grond van 
de Huisvestingswet 2014 aan het college van burgemeester en 
wethouders zijn toegekend. Samengevat zien deze bevoegdhe-
den op het beschikken op verzoeken van woningzoekenden om 
urgentie te verkrijgen en de besluitvorming op aanvragen om huis-
vestingsvergunning waarmee een woningzoekende met voorrang 
gehuisvest kan worden.

Teneinde woningzoekenden klantgericht en effi ciënt van dienst 
te kunnen zijn, is een praktijkgerichte mandatering van de toe-
gekende bevoegdheden op zijn plaats. In de mandaatlijst zijn be-
voegdheden neergelegd bij de directeuren-bestuurders van de in 
het Stedelijk Gebied Eindhoven (bestaande uit het grondgebied 
van de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, 
Nuenen c.a., Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre) 
werkzame woningcorporaties, de voorzitter van de “Urgentie-
commissie Stedelijk Gebied Eindhoven” en de hoofden van de 
(gemeentelijke) afdelingen Maatschappelijke Ondersteuning en 
Centrum voor Maatschappelijke Deelname. 

De Mandaatregeling en de daarbij behorende mandaatlijst treden 
in werking op de dag volgende op de datum van deze publicatie. 
Vanaf dit moment liggen deze documenten gedurende een 
periode van zes weken ter inzage in het gemeentehuis en zijn ze 
(permanent) te raadplegen via www.overheid.nl. 

Een krant bij 
de Koffie ...

... maar dan heeft u hier wel 
een trouwe bezorger voor nodig ...

iets voor u? 

heerlijk!

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


