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Burgemeester Van Bree bezoekt  
65 jarig bruidspaar Van Doorn-Kerkhof

Foto: Marco Magielse.

Op maandag 10 februari was het 65 jaar geleden dat de 
heer en mevrouw Van Doorn – Kerkhof in het wettelijke  
huwelijksbootje zijn gestapt. Een reden voor burge-
meester Van Bree om hen persoonlijk te gaan feliciteren. 

Het bruidspaar viert nu geen groot feest, in mei vieren zij hun  
kerkelijke huwelijksdag. ‘Voor ons is dat toch de echte dag’  
aldus het bruidspaar. 
Van harte gefeliciteerd en alvast een hele fijne 65-jarige trouwdag.

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 fijn 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 fietspad, 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 fijne 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 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 toekomstbestendig

•  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  
aanmelding 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.

Op advies van ODZOB (Omgevinsgdienst Zuidoost-Brabant)

Grondverzet en baggerwerkzaamheden 
kunnen worden opgestart 
PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) is een bodemprobleem  
geworden nadat de media een aantal maanden terug aandacht 
schonk aan het vervuilde afval van chemische bedrijven. PFAS 
is een verzamelnaam en staat voor poly- en perfluoroalkyl- 
stoffen. Deze groep chemische stoffen is door mensen gemaakt 
en komt van nature niet voor in het milieu. PFAS’en zijn onder  
andere water-, vet- en vuilafstotend. Ze zitten in verschillende  
producten, waaronder smeermiddelen, voedselverpakkings- 
materialen, blusschuim, antiaanbaklagen van pannen, kleding, textiel  
en cosmetica. Ook worden ze gebruikt in verschillende industriële  
toepassingen en processen. PFAS’en kunnen ook een negatief  
effect hebben op milieu en gezondheid. Ze zijn namelijk persistent, 
mobiel en nauwelijks biologisch afbreekbaar. Omdat de stoffen in 
de bodem en in bagger werden aangetroffen zijn het afgelopen 
najaar veel bouwprojecten stil gelegd. 

Meer ruimte voor grondverzet
De Omgevingsdienst (ODZOB), een samenwerkingsverband op 
het gebied van milieuzaken, heeft nu in samenwerking met de 
andere Omgevingsdiensten in Brabant een notitie opgesteld die 
richtinggevend is voor gemeenten in Noord-Brabant. Hierin staan 

tijdelijke lokale achtergrondwaarden. Deze waarden zijn bepaald 
na zorgvuldig bodemonderzoek dat de omgevingsdiensten in  
opdracht van de gemeenten hebben uitgevoerd. Omdat de waarden  
zijn gebaseerd is op gebied specifiek onderzoek, zijn deze iets  
hoger dan de landelijke. Deze waarden liggen nog steeds ruim 
onder de laagste risicogrenswaarde van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM).  Daarmee kunnen risico’s voor 
mens en milieu worden uitgesloten. De notitie ‘Handreiking toe-
passing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant’ 
is inmiddels vast gesteld. Ook het college van Geldrop-Mierlo 
heeft ingestemd met deze notitie. 

Er is op deze manier meer ruimte ontstaan voor grondverzet.  
Hierdoor kunnen bouw- en infrastructuurprojecten in Brabant weer 
gestaag op gang komen. Verder werken de Brabantse omgevings-
diensten aan een gecoördineerde actualisatie van de bodem-
kwaliteitskaarten. Deze worden medio 2020 verwacht. Tot die tijd 
geldt de tijdelijke PFAS-norm volgens de Handreiking. Hieronder 
ziet u de tijdelijke lokale achtergrondwaarden. U vindt de notitie 
‘Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie 
Noord-Brabant’ op: www.odzob.nl/tijdelijk-handelingskader-pfas. 

PFAS-verbinding

PFOS

PFOA

GenX

Overige PFAS-
verbindingen

Brabant grond
(0,0 - 0,50 m-mv

(µg/kg.d.s.)

0,9

1,1

<0,1

0,3

Brabant grond
(0,50 - 2,0 m-mv

(µg/kg.d.s.)

0,6

0,8

<0,1

<0,1

Landelijke grond
(µg/kg.d.s.)

0,9

0,8

<0,1

0,8

Toepassingseis
(µg/kg.d.s.)

0,9

1,1

<0,1

0,8

* Voor het bepalen van de tijdelijke lokale achtergrondwaarden is uitgegaan van de niet voor organische stof gecorrigeerde gehalten
** Als toepassingseis wordt de hoogste achtergrondwaarden aangehouden (landelijk dan wel Brabants)
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Stap voor stap werken aan een compact, vitaal en gastvrij 
Centrum van Geldrop
Heuvel (Deelplan 1) wordt de komende 
maanden uitgevoerd
De herinrichting van de Heuvel in het centrum van Geldrop vindt 
plaats in twee etappes. Eerst gaan we aan de slag met deelplan 
1. Dit is het gebied tussen de Korte Kerkstraat en de onderdoor-
gang naar Bezorgershof. Ook de openbare ruimte tussen de  
St. Brigidakerk en de achterzijde van de Nettorama maakt deel uit 
van deelplan 1. Op de tekening ziet u om welk gebied het gaat en 
welke veranderingen er gaan plaatsvinden. We verwachten vanaf 
augustus met het 2e deel van de Heuvel te beginnen. Hierover 
volgt op een later moment meer informatie. 

Voetgangersgebied
De Heuvel moet een prettige plek worden om te verblijven Daarom 
wordt de Heuvel een voetgangersgebied waar fietsen blijft toe-
gestaan. De sfeer en uitstraling worden vergelijkbare met die van 
de Korte Kerkstraat. De openbare ruimte krijgt een heel nieuwe  
inrichting. De bestrating, de verlichting, het groen en het straat-
meubilair worden vervangen. We brengen meer groen aan in  
de straat dan nu het geval is en zorgen ook voor voldoende  
zitgelegenheid. De ondergrondse afvalcontainer verplaatsen 
we naar het gebied tussen de St. Brigidakerk en de achterzijde  
van de Nettorama. Het ontwerp voor de herinrichting is tot stand 
gekomen na een inspraakprocedure. Opmerkingen van bewoners 
en ondernemers zijn zoveel mogelijk meegenomen in het ontwerp 
dat nu wordt uitgevoerd. 

Planning
De herinrichting Heuvel deelplan1 moet uiterlijk op maandag  
25 juli 2020 gereed zijn. De voorbereidende werkzaamheden  
voeren we uit in de periode vóór de Mei’se Mert die plaatsvindt op 
zondag 24 mei 2020. Het gaat hierbij onder andere om werkzaam-
heden aan de ondergrondse kabels en leidingen en het plaatsen 
van tijdelijke openbare verlichting. Ook wordt de openbare ruimte  
tussen de kerk en de achterzijde van de Nettorama in deze  
periode opnieuw bestraat. De daadwerkelijke herinrichting van het 
gedeelte van de Heuvel tussen de Korte Kerkstraat en de onder-
doorgang naar Bezorgershof vindt plaats tussen 25 mei en 25 juli 
2020. Met de herinrichting van het overige gedeelte van de Heuvel 
(deelplan 2) starten we naar verwachting in augustus 2020. Meer 
informatie hierover krijgt u op een later moment.

Vragen? 
Of wilt u meer informatie? Stuurt u dan een e-mail naar  
vragen@geldrop-mierlo.nl. Vermeld in het onderwerp regel 
het zaaknummer: 2019-056627. Uw bericht komt dan direct op  
de juiste plek direct. 

U kunt ook contact opnemen met Frans van Ravenstein van  
de afdeling Ruimte via telefoonnummer 040 289 38 93. Houd het 
kenmerk/zaaknummer van deze brief bij de hand.

AANPASSING REGELING BEHEER 
EN TOEZICHT BASISREGISTRATIE PERSONEN
In de Regeling Beheer en Toezicht Basisregistratie Personen 
zijn diverse aangewezenen gewijzigd. De Algemene Verordening  
Gegevensbescherming is hierop van toepassing in plaats van de 
Wet bescherming persoonsgegevens. 
Deze aanpassingen zijn verwerkt in de nieuwe Regeling Beheer 
en Toezicht BRP gemeente Geldrop-Mierlo 2020. De ingangs- 
datum is 7 februari 2020. Tevens zijn diverse aanpassingen  
verwerkt in de Regeling Briefadres gemeente Geldrop-Mierlo 2020. 

VANAF 1 FEBRUARI BOETES IN KORTE KERKSTRAAT 
BIJ OVERTREDINGEN

De Korte Kerkstraat in Geldrop is een paar jaar geleden in 
goed overleg met ondernemers en bewoners heringericht 
tot een voetgangerszone op basis van ‘shared space’: een  
voetgangersgebied waar fietsers zijn toegestaan en laden en 
lossen dagelijks van 09.00 tot 11.00 uur mogelijk is. De straat is 
ingericht met bankjes en veel groen. Er is veel aandacht voor 
sfeer en beleving. Voetgangers moeten hier op een aangename  
manier kunnen verblijven. Dit willen we graag zo houden. 

Helaas blijkt dat er ondanks alle maatregelen buiten de toege-
stane tijden gemotoriseerd verkeer door de Korte Kerkstraat rijdt. 
Voor onze buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) is het  
onmogelijk om dag en nacht in deze straat te zijn. Dan zouden 

heel veel andere taken blijven liggen. Daarom zijn we in de  
Korte Kerkstraat vanaf 1 november 2019 gestart met camera- 
handhaving. Auto’s, brommers en scooters die vanaf die datum  
zonder ontheffing door de Korte Kerkstraat rijden worden  
gefotografeerd. Het gaat dan alleen om de nummerborden. De 
bestuurder komt nooit in beeld! Vanaf 1 november kreeg iedereen 
die in overtreding was een waarschuwing.

Vanaf 1 februari worden er, bij overtredingen, geen   
waarschuwingen meer gegeven maar direct een boete.

Ontheffing
In sommige gevallen is het noodzakelijk om buiten de venster-
tijden met een motorvoertuig door de Korte Kerkstraat te rijden. 
Dit kan alleen met een ontheffing. We verlenen niet voor elke 
activiteit in de Korte Kerkstraat een ontheffing. De activiteit moet 
bijvoorbeeld incidenteel van aard zijn. Voor een verhuizing of een 
verbouwing kunt u dus een ontheffing aanvragen. Voor activiteiten 
die steeds terugkomen, zoals het laden en lossen van goederen, 
kunt u geen ontheffing krijgen.

Voor de aanvraag voor de ontheffing, gebruikt u het formulier 
op onze website. U kunt dit formulier ook afhalen aan de balie  
van het gemeentehuis. Aan de aanvraag voor een ontheffing 
zijn legeskosten verbonden. In 2019 zijn de kosten voor het in  
behandeling nemen van de aanvraag 63,60 euro (maximaal één 
kenteken per aanvraag). U betaalt dit bedrag ook als de ont- 
heffing wordt geweigerd. Alle regels rondom de aanvraag voor 
een ontheffing vindt u op www.geldrop-mierlo.nl.

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING
De persoon hieronder woont 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 persoon niet meer bij te houden. Daardoor staat hij/
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

Grósz, A. 07-04-1989 31-01-2020 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; 
• de reden waarom u het niet eens bent met dit 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.

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Korte Kerkstraat 14 in Geldrop
Datum ontvangst : 30 januari 2020
Omschrijving : aanpassen voorgevel en luifel
Zaaknummer : 20200078

Locatie : Neerlandstraat 45 in Geldrop
Datum ontvangst : 31 januari 2020
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20200080

Locatie : Knippekamp 6 in Mierlo
Datum ontvangst : 1 februari 2020
Omschrijving : verbreden inrit
Zaaknummer : 20200081

Locatie : Overakker 13 in Mierlo
Datum ontvangst : 3 februari 2020
Omschrijving : plaatsen carport
Zaaknummer : 20200082

Locatie : Meester van Busselstraat 51 in Mierlo
Datum ontvangst : 4 februari 2020
Omschrijving : vervangen houten hekwerk en schuurtje
Zaaknummer : 20200084

Locatie : Sint Catharinaweg 18 in Mierlo
Datum ontvangst : 4 februari 2020
Omschrijving : plaatsen tijdelijke woonunit
Zaaknummer : 20200085

Locatie : Industriepark 8 in Geldrop
Datum ontvangst : 4 februari 2020
Omschrijving : oprichten opslagloods
Zaaknummer : 20200086

Locatie : Sint Catharinaweg 18 in Mierlo
Datum ontvangst : 4 februari 2020
Omschrijving : aanleggen tijdelijke inrit
Zaaknummer : 20200087

Locatie : Willem Alexanderlaan 7 in Geldrop
Datum ontvangst : 4 februari 2020
Omschrijving : vervangen dak en plaatsen dakkapel
Zaaknummer : 20200089
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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

Locatie :  Rielsedijk ongenummerd  
(openbare ruimte nabij  
huisnummer 6) in Geldrop

Datum ontvangst : 5 februari 2020
Omschrijving :  rooien boom in verband met  

slechte conditie
Zaaknummer : 20200090

Locatie : Parallelweg 70 in Geldrop
Datum ontvangst : 5 februari 2020
Omschrijving : uitbreiden zolderverdieping
Zaaknummer : 20200091

Verleende omgevingsvergunningen met  
reguliere procedure (2)

Locatie : Ganseboom 107 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 4 februari 2020
Omschrijving : oprichten schuur
Zaaknummer : 20200007

Locatie : Margrietstraat 35 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 5 februari 2020
Omschrijving : plaatsen dakkapel
Zaaknummer : 20190923

Locatie : Kleine Vuurvlinder 5 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 5 februari 2020
Omschrijving : plaatsen erfafscheiding
Zaaknummer : 20190937

Locatie : Eksterlaan 2C in Mierlo
Verzenddatum besluit : 5 februari 2020
Omschrijving : oprichten tijdelijke woonunit
Zaaknummer : 20200054

Locatie : Nachtegaallaan 2 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 5 februari 2020
Omschrijving : verbouwen en vergroten woonhuis
Zaaknummer : 20190930

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

Verzenddatum besluit : 5 februari 2020
Omschrijving :  rooien twee kastanjes in verband  

met kastanjebloedingsziekte
Zaaknummer : 20200019

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
APV EN BIJZONDERE WETTEN

Verleende vergunningen en ontheffingen APV en bijzondere 
wetten (7)

Locatie :  Tramweg, Brugstraat,  
Dorpsstraat en Heuvel in Mierlo

Verzenddatum besluit : 4 februari 2020
Omschrijving : carnavalsoptocht op 22 februari 2020
Zaaknummer : 20190926

Locatie : Parallelweg 10A in Geldrop
Verzenddatum besluit : 4 februari 2020
Omschrijving :  schenken zwak alcoholhoudende  

dranken tijdens carnavalsfeest  
op 14 februari 2020

Zaaknummer : 20200037

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 in- 
dienen 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

AANWIJZING (BUITENGEWOON) AMBTENAAR  
VAN DE BURGERLIJKE STAND ((B)ABS)
Op 4 februari jl. heeft het college van burgemeester en wethouders  
besloten, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020, de huidige  
(Buitengewone) Ambtenaren van de Burgerlijke Stand aan te wijzen.
Vanaf 1 januari 2020 wordt een (Buitengewoon) Ambtenaar 
van de Burgerlijke Stand ((B)ABS) niet meer benoemd door het  
college van burgemeester en wethouders, maar aangewezen. 
Deze aanpassing in het Burgerlijk Wetboek 1 is het gevolg van de 
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

TOESTEMMING GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo 
heeft op 5 februari 2020 besloten:

•  een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen nabij  
Jan Cornelis de Rijpstraat 7 in Geldrop te weten in het  
parkeervak nabij huisnummer 7.

•  een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen  
nabij Livingstonestraat 48 in Geldrop.

Dit verkeersbesluit en de plattegrond met de precieze locatie ligt 
vanaf 14 februari 2020 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.

BEELDKWALITEIT PLAN LUCHEN DEELGEBIED 3A 
VASTGESTELD

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het beeld- 
kwaliteit plan Luchen deelgebied 3a op 27 januari 2020 door 
de gemeenteraad (gewijzigd) is vastgesteld.

Waar gaat het beeldkwaliteit plan over?
Het beeldkwaliteit plan legt de uitgangspunten voor architectuur 
en stedenbouw vast voor de woningen in ‘Luchen deelgebied 
3a’. Dit plan dient als inspiratiebron voor architecten en is een  
toetsingskader voor de welstandscommissie. 
Het gebied waar dit plan over gaat ligt globaal omschreven ten 
westen van de Burgemeester Termeerstraat en ten oosten van het 
gebied Luchen, Weteringpark.

U kunt het beeldkwaliteit plan vanaf vrijdag 14 februari 2020  
inzien. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis aan de 
Meent 2 in Geldrop. Van maandag tot en met donderdag kunt u 
het plan inzien van 09.00 uur tot 17.00 uur, op donderdagavond 
tussen 18.00-20.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. 
U kunt ook een afspraak maken met Claudia Terlou via telefoon-
nummer (040) 289 38 93.

De Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat het niet mogelijk is 
tegen dit raadsbesluit bezwaar te maken of beroep in te stellen.  
Het beeldkwaliteit plan treedt in werking op de eerste dag na  
publicatie en zal onderdeel gaan uitmaken van de Welstandsnota.


