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Vind ons leuk op

  Agenda* Raadsvergadering
  Maandag 2 maart 2020, Gemeentehuis

 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 27 januari 2019
  5.  Benoeming en installatie tijdelijk (plaatsver-

vangend) raadslid namens de PvdA
   a. Onderzoek geloofsbrieven
   b. Besluit tot toelatingrioo
   c. Installatie

  Besluitvorming

 6.    Beeldkwaliteitplan de Jonkvrouw (RV GM2019-
051743)

   Voor het plan de Jonkvrouw is een beeldkwaliteit-
plan opgesteld. Het beeldkwaliteitplan geeft kaders 
aan de architectuur en de openbare ruimte van de 
verschillende plandelen. De eerste 3 bouwplannen 
zijn inmiddels concreet, het 4e plan deel moet nog 
uitgewerkt worden. Het beeldkwaliteitplan borgt de 
integraliteit en de kwaliteit van het totaalplan.

 7.    Vaststelling bestemmingsplan “Kievitstraat 
59” (RV GM2019-005394) 

   Voor het door de gemeente aangekochte perceel 
Kievitstraat 59 is een nieuw bestemmingsplan  
opgesteld. De voorheen geldende gebruiks- 
mogelijkheid “horeca/wonen” wordt vervangen door 
de gebruiksmogelijkheid “wonen”.

 8.    Vaststelling bestemmingsplan “Huisvesting 
Geldrop-Mierlo” (RV GM2018-041211)

   In aansluiting op eerdere besluitvorming door de 
raad is dit bestemmingsplan opgesteld. Voornamelijk  
met als doel regels te stellen met betrekking tot  
woningsplitsing en kamerverhuur.

 
 9.    Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 

“Lidl Wielewaal” (RV GM2019-022607)
   Voor het bestaande, sterk verpauperde en leeg-

staande winkel-/wooncomplex aan de Wielewaal is 
een nieuw bestemmingsplan opgesteld dat uitgaat 
van sloop van het gehele complex en de realisering 
van een nieuwe, moderne Lidl supermarkt met  
bijbehorende parkeervoorzieningen.

 10.    Zienswijze herstelbegroting 2020 en meerjaren- 
begroting 2021-2023 Senzer (RV GM2020-
001640)

   De Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 
van Senzer is door de provincie Noord-Brabant  
(in haar rol als toezichthouder) niet goedgekeurd. 
Senzer moet een herstelbegroting indienen, die 
wel de goedkeuring van de provincie kan dragen. 
Dit om de uitvoering van taken niet in het geding te 
laten komen. De raad wordt deze herstelbegroting  
voorgelegd voor een zienswijze.

 11.  Benoeming lid werkgeverscommissie

 12.  Nagekomen voorstellen

 13.  Moties vreemd aan de orde

  Algemeen

 14.  Sluiting

Het is weer voorbij!

Afgelopen weekend hebben de Prinsen van Lappegat-Kersenpittenrijk de scepter gezwaaid over Geldrop-Mierlo.  
Op Aswoensdag kwamen zij hun sleutels weer inleveren bij burgemeester Van Bree. 

Vorige week donderdag ontvingen de Prinsen en Prinsessen van 
Lappegat-Kersenpittenrijk symbolisch de sleutel en daarmee de 
macht over Geldrop-Mierlo. 
Samen met de tien carnavalsverenigingen en hun vele vrijwilligers 
hebben zij voor onze inwoners weer een geweldig carnavalsfeest 
georganiseerd.

Tijdens de sleutelinname bedankte burgemeester Van Bree  
hen dan ook hun niet aflatende inzet voor het carnaval in  
Geldrop-Mierlo.

Foto: Marco Magielse

Burgemeester Van Bree  
op bezoek bij  
65-jarig bruidspaar

Op vrijdag 21 februari heeft burgemeester Jos van Bree  
een bezoek gebracht aan het 65-jarig bruidspaar  
Smulders-Meulendijks in hun appartement in de Akert  
in Geldrop. 

Naast hun huwelijksfeest vierde mevrouw ook haar 88e verjaardag.  
Dubbel feest dus.

Van harte gefeliciteerd met dit briljante jubileum!

* Onder voorbehoud van wijzigingen.

Start woonrijp maken  
plan Luchen Fase 2B en C
Op maandag 9 maart 2020 starten we met het aan- 
leggen van de definitieve bestrating in het plan Luchen  
fase 2B en C te Mierlo. Het totale werkvak omvat de  
straten Kleine Vos, Koninginnepage, Kleine Vuurvlinder,  
Eikenpage, Heivlinder en Distelvlinder.

De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de nood- 
bestrating en het aanleggen van de rijbanen, parkeervakken,  
trottoirs en boomvakken. Tijdens uitvoering plaatsen we de  
definitieve openbare verlichting en in het eerstvolgend plant- 
seizoen worden de bomen geplant. De werkzaamheden gaan 
naar verwachting tot 23 juli 2020 duren.

Bereikbaarheid woningen
Om de woningen tijdens uitvoering bereikbaar te houden en  
de loopafstanden te beperken voeren we de werkzaamheden in 
kleinere werkvakken uit. Hierover worden de aanwonende per 
werkvak geïnformeerd met een bewonersbrief.

Werkvakken: 
Werkvak 1: Kleine Vos 
Werkvak 2: Kleine Vuurvlinder huisnummer 23A t/m 45 (oneven)
Werkvak 3: Koninginnepage huisnummer 4 t/m 18 (even)
Werkvak 4:  Eikenpage en Kleine Vuurvlinder  

huisnummer 42 t/m 56 (even)
Werkvak 5:  Kleine Vuurvlinder huisnummer 2 t/m 23  

en Heivlinder

De werkzaamheden starten met werkvak 1 en worden in deze 
volgorde uitgevoerd.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over deze brief? Of wilt u meer informatie? 
Neemt u dan contact op met Bas van Lieshout of Will van Dijk, 
afdeling Ruimte, te bereiken via telefoonnummer 040-289 38 93.



DUURZAAMHEID
START AANPAK  
EIKENPROCESSIERUPS
Plan van aanpak moet overlast van de eikenprocessie-
rups zoveel mogelijk voorkomen!

De gemeente start met het preventief behandelen van eiken-
bomen met biologisch bestrijdingsmiddelen. Het gaat om 6.650 
bomen. We gebruiken het biologische bestrijdingsmiddel Xentari 
dat veilig is voor mens en dier. Dit middel heeft geen invloed op 
het milieu of grondwater. Het biologische middel pakt alleen de 
rupsen en motten aan. We doen dit niet bij de eikenbomen aan 
de Kleine ijsvogelvlinder fietsroute. Langs deze route is er sprake 
van een biodiverse omgeving. Er zijn daar veel plantensoorten 
en dieren die juist plagen zoals die van de eikenprocessierups op 
een natuurlijke wijze voorkomen. Als daar wel nesten ontstaan, 
worden die weggezogen. 

Vogelhuisjes
Een belangrijke stap in de bestrijding van plagen is het creëren 
van een biodiverse omgeving. Dit is een natuurlijke omgeving  
met veel verschillende bomen, plantensoorten en dieren. In de 
afbeelding hiernaast staan allerlei tips om uw tuin zo biodivers 
mogelijk te maken. Vogels zijn daarbij belangrijk, omdat zij op 
een natuurlijke wijze zorgen voor een balans en het bestrijden 
van plagen. Daarom starten we met het plaatsen van vogelhuisjes  
op diverse locaties. Dit gebeurt trouwens ook in heel veel  
andere gemeentes. Het is een experiment dus we gaan bekijken 
of dit gaat werken. We vinden het belangrijk dat we dit samen  
met onze inwoners handen en voeten geven. Daarom krijgen  
inwoners de mogelijkheid om gratis een vogelhuisje op te halen 
bij de gemeente. Het gaat om een beperkt aantal huisjes. Op is 
op. Het zou mooi zijn als er ook in uw tuinen een vogelhuisje komt 
te hangen. U kunt zich aanmelden voor een gratis vogelhuisje via 
www.geldrop-mierlo.nl. Daar vindt u ook informatie over wanneer 
u het vogelhuisje kunt komen ophalen.

Nieuwe initiatieven
We zijn op dit moment ook aan het bekijken welke andere  
manieren van beheersing mogelijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld door 
de bermen onder de eikenbomen in te zaaien met een speciaal 
kruidenmengsel dat verschillende natuurlijke vijanden van de  
eikenprocessierups aantrekt. Zodra alle maatregelen bekend zijn, 
komen we hierop terug.

Reinigingswerkzaamheden 
onderdoorgang  
Gijzenrooiseweg
Op zaterdag 29 februari is de spooronderdoorgang in de 
Gijzenrooijseweg in Geldrop wegens werkzaamheden  
afgesloten voor alle verkeer. Om gevaarlijke situaties 
voor het verkeer te voorkomen wordt de onderdoorgang 
tussen 07:00 en 18:00 uur afgesloten voor alle verkeer. 
Ter plaatse wordt een omleiding ingesteld.

Werkzaamheden
Het betreft een wegvak tussen de rotonde bij het Emopad en  
de verkeerslichten bij het Bogardeind. De wanden van de spoor-
onderdoorgang zijn in de loop van de jaren behoorlijk vervuild  
geraakt. De betonnen oppervlakken van het kunstwerk worden 
met water onder hoge druk gereinigd.

Omleiding
Om het werk veilig uit te kunnen voeren is de onderdoorgang  
tussen 07:00 en 18:00 uur afgesloten voor alle verkeer. Ter  
plaatse wordt een omleiding aangegeven.
Ook buslijn 324 volgt die dag een andere route. Op de website 
van Hermes (www.Hermes.nl) kunt u alle informatie vinden over 
de omleidingen.

Informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Baryalai Ghazi 
van de afdeling Ruimte. U kunt hem tijdens kantooruren bereiken 
via telefoonnummer 040-289 38 93.

Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - donderdag 27 februari 2020



B E K E N D M A K I N G E NAanslag gemeentelijke belastingen en 
WOZ-beschikking 2020
Bijna alle eigenaren en gebruikers van onroerende zaken ontvangen met dagtekening 29 februari 2020 een aanslag-
biljet gemeentelijke heffingen en een WOZ-beschikking 2020. Op dit aanslagbiljet staat wat u voor de afvalstoffen- 
heffing, rioolheffing, hondenbelasting, reclamebelasting en/of onroerende zaakbelasting (OZB) moet betalen.

Bezwaar is voor inwoners altijd gratis
Bezwaar maken is altijd gratis, u hebt geen gespecialiseerd  
bureau of makelaar voor nodig. Een kort briefje met uw motivatie,  
naam en adres, dagtekening en ondertekening is voldoende.  
Ook is het mogelijk om uw bezwaar in te dienen via  
www.geldrop-mierlo.nl/bezwaarschrift-indienen. Het is belang-
rijk om te weten dat de zogeheten No Cure No Pay Bureaus en  
makelaars voor zaken waarbij het bezwaar is toegekend een  
kostenvergoeding krijgen van de gemeente. De rekening daar-
van gaat naar de gemeente. De gemeente maakt op deze  
manier meer kosten en zal dit uiteindelijk weer moeten verrekenen 
in de OZB tarieven. Uiteindelijk betaalt u dus wel een prijs voor het  
bedrijf dat u inhuurt.

WOZ-waarde (on)juist?
Als gemeente willen we net als u dat de WOZ-waarde klopt.  
Het taxatieverslag geeft inzicht in hoe de WOZ-waarde tot stand is 
gekomen, u kunt dit verslag raadplegen via www.geldrop-mierlo.nl/ 
mijn-woz-mijn-afval. Wij hebben er geen enkel belang bij om de 
waarde te hoog vast te stellen. Als blijkt dat wij uw WOZ-waarde 
niet goed hebben vastgesteld passen we deze natuurlijk aan.  
U kunt hiervoor telefonisch contact met ons op nemen of een  
bezwaar indienen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na 
dagtekening bij ons binnen zijn. Voor de aanslag met dagtekening 
29 februari 2020 is de uiterlijke datum 14 april 2020. 

Betalen
U kunt de aanslag in één keer betalen, of in twee of acht maan-
delijkse termijnen. Betalen in acht termijnen kan alleen via  

automatische incasso. Maakt u nog geen gebruik van automatische  
incasso? U kunt ons via de website (www.geldrop-mierlo.nl/ 
automatische-incasso-machtiging) machtigen. Hiervoor hebt u 
een DigiD-code nodig. Wanneer u bezwaar maakt tegen (een 
deel van) de aanslag, ontslaat dit u niet van de verplichting om te  
betalen. Indien uw bezwaarschrift gegrond wordt verklaard, wordt 
het teveel betaalde bedrag verrekend of teruggestort. 

Kwijtschelding
Als u niet aan uw betalingsverplichting kunt voldoen, komt u  
mogelijk voor kwijtschelding in aanmerking. Dit kan bijvoorbeeld 
als u een laag inkomen, geen waardevolle bezittingen en ver-
mogen hebt. Kwijtschelding kunt u online aanvragen. Hiervoor 
hebt u een DigiD-code nodig. De volledige informatie vindt u op  
www.geldrop-mierlo.nl/belastingen-en-heffingen-kwijtschelding/. 
Wij adviseren u uw verzoek om kwijtschelding binnen zes weken 
na dagtekening van deze aanslag in te dienen. 

Uw beschikking/aanslag in de berichtenbox-Mijn Overheid
De Belastingdienst, maar ook waterschappen, de Sociale Verzeke-
ringsbank, het Kadaster en gemeenten gebruiken Mijn Overheid. 
Ook de gemeente Geldrop-Mierlo verstuurt de WOZ-beschikking 
en aanslag gemeentelijke heffingen ook via MijnOverheid.

Hebt u aangegeven dat u post van de gemeente Geldrop-Mierlo 
digitaal wilt ontvangen, dan wordt de WOZ-beschikking/aanslag-
biljet 2020 digitaal toegestuurd. Als u uw e-mailadres opgeeft in 
MijnOverheid, ontvangt u een melding als u een nieuw bericht in 
MijnOverheid heeft ontvangen.

Toekenning subsidie Stimuleringsfonds 
voor Saasen Meliora BV
Met een innovatief nieuw idee heeft Saasen Meliora BV uit Geldrop-Mierlo een subsidie van € 45.750,- ontvangen  
vanuit het Stimuleringsfonds van Metropool Regio Eindhoven voor hun project ‘VR in zorg & hulpverlening’.  
Wethouder Marc Jeucken reikte de bijbehorende cheque afgelopen vrijdag uit aan directeur Marc Saasen.

Het nieuwe bedrijf van de heer Saasen is helemaal ingericht op 
Virtual Reality (VR). Saasen Meliora biedt diverse VR toepas-
singsmogelijkheden als aanvulling op de bestaande scholing voor 
veiligheid en gezondheid, die het oefenen en trainen prettiger 
en effectiever maken. Om de eigen bedrijfsomgeving te kunnen  
trainen worden bedrijfsruimtes gedigitaliseerd omgezet naar 3D 
modellen. Met een VR bril kan daarna virtueel getraind worden op 
een brandoefening of ontruiming in bijvoorbeeld de operatiekamer 
van een ziekenhuis. 

Versterking van de economische structuur
Het Stimuleringsfonds stimuleert al vele jaren innovatie, samen-
werking en de economische structuur in Zuidoost-Brabant. Door 
middel van cofinanciering bieden zij prachtige ideeën een kans 
om zo de economie en samenwerking in de regio te versterken.
Metropoolregio Eindhoven voert de regie, maar het fonds bestaat 
dankzij de bijdragen van alle 21 gemeenten.

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Zonnedauw 14 in Mierlo
Datum ontvangst : 14 februari 2020
Omschrijving : plaatsen dakkapel
Zaaknummer : 20200119

Locatie : Hooiwagen 4 in Mierlo
Datum ontvangst : 14 februari 2020
Omschrijving : het oprichten van een woonhuis
Zaaknummer : 20200118

Locatie :  Johan Peijnenburgweg – Sluisstraat 
(kruising) in Geldrop

Datum ontvangst : 17 februari 2020
Omschrijving : verleggen fietspad
Zaaknummer : 20200121

Locatie : Hoog Geldrop 110 in Geldrop
Datum ontvangst : 17 februari 2020
Omschrijving : plaatsen veranda
Zaaknummer : 20200122

Locatie : Amroth 3 in Geldrop
Datum ontvangst : 17 februari 2020
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20200123

Locatie : Mierloseweg 75 in Geldrop
Datum ontvangst : 17 februari 2020
Omschrijving : plaatsen erfafscheiding
Zaaknummer : 20200124

Locatie : Hoog Geldrop 152 in Geldrop
Datum ontvangst : 18 februari 2020
Omschrijving :  uitbreiden bestaande kapsalon en  

toegang bovenwoning aanpassen
Zaaknummer : 20200127

Locatie : Goorsedijk 70 in Mierlo
Datum ontvangst : 18 februari 2020
Omschrijving :  bestaande bijgebouw gebruiken  

als tijdelijke woonruimte
Zaaknummer : 20200128

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Margrietstraat 62 in Mierlo
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20190936

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)

Locatie :  De Burght 2 t/m 126 (even) en  
De Burght 234 t/m 262 (even)  
in Geldrop

Verzenddatum besluit : 17 februari 2020
Omschrijving : vervangen buitenkozijnen
Zaaknummer : 20190928

Locatie : Sluisstraat 62 en 62C in Geldrop
Verzenddatum besluit : 18 februari 2020
Omschrijving :  realiseren twee appartementen  

op begane grond
Zaaknummer : 20190933

Locatie : De Meent 2 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 18 februari 2020
Omschrijving : plaatsen tweede vlaggenmast
Zaaknummer : 20200067

Locatie : Sluisstraat 35 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 19 februari 2020
Omschrijving : plaatsen erfafscheiding
Zaaknummer : 20200020

Locatie : Dommeldalseweg 24 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 19 februari 2020
Omschrijving : plaatsen tuinafscheiding
Zaaknummer : 20190906

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

Verzenddatum besluit : 19 februari 2020
Omschrijving :  rooien kastanje in verband met  

kastanjebloedingsziekte
Zaaknummer : 20200024

Nog niet aangemeld  
voor berichtenbox  
Mijn Overheid
Activeer in vier stappen uw account op de website van 
MijnOverheid. Hiervoor hebt u DigiD nodig. Heeft u nog  
geen DigiD, dan kunt u deze aanvragen via DigiD. Voor 
meer informatie over MijnOverheid kunt u terecht op  
www.mijn.overheid.nl.

Inlichtingen 
Hebt u vragen over de aanslag of WOZ-beschikking dan kunt  
u contact opnemen met één van onze medewerkers. Wij zijn 
bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot  
17.00 uur via telefoonnummer 040-2893893. Op vrijdag zijn wij 
van 9.00 tot 12.30 uur via hetzelfde telefoonnummer bereikbaar. 

Formulierenspreekuur extra open in maart
Om inwoners te helpen bij hun verzoek om kwijtschelding  
van de plaatselijke belastingen is het formulieren-
spreekuur extra geopend op 9, 16 en 23 maart van 
09.00 uur tot 17.00 uur. U kunt zich tot uiterlijk 16.30 
uur melden bij de receptie van het gemeentehuis in 
Geldrop.
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Ontwerpbesluit aanvragen omgevingsvergunning  
met uitgebreide procedure (3)

Locatie : Heuvel 1A in Geldrop
Datum ter inzage : 28 februari 2020
Omschrijving :  toevoegen 4 hotelkamers  

aan gebruiksvergunning
Zaaknummer : 20190694

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
APV EN BIJZONDERE WETTEN

Verleende vergunningen en ontheffingen APV  
en bijzondere wetten (7)

Locatie : Linze 13A in Geldrop
Verzenddatum besluit : 13 februari 2020
Omschrijving :  ontheffing schenken zwak alcohol- 

houdende dranken tijdens carnaval  
op 22, 23 en 24 februari 2020

Zaaknummer : 2950

Locatie : Kervel 3 en 6 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 13 februari 2020
Omschrijving :  Samenloop voor Hoop  

op 6 en 7 juni 2020
Zaaknummer : 20190727

Locatie : De Bleek in Geldrop
Verzenddatum besluit : 17 februari 2020
Omschrijving : textielmarkt op 6 juni 2020
Zaaknummer : 20190943

Locatie : Linze 13 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 17 februari 2020
Omschrijving :  Urban Sport Experience  

op 27 en 28 februari 2020
Zaaknummer : 20200062

Locatie : Stepekolk 8 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 18 februari 2020
Omschrijving :  ABWC brandweerwedstrijd  

op 28 maart 2020
Zaaknummer : 20190911

Locatie : Stepekolk 8 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 18 februari 2020
Omschrijving :  ABWC brandweerwedstrijd  

op 28 maart 2020
Zaaknummer : 20190911

Locatie : Broekstraat 87 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 20 februari 2020
Omschrijving : exploitatievergunning
Zaaknummer : 20190840

Locatie : Broekstraat 87 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 20 februari 2020
Omschrijving : drank- en horecavergunning
Zaaknummer : 20190841

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 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

BEKENDMAKING BESLUITEN NOODKAP

1. Noodkap Wielewaal Geldrop
  De burgemeester van Geldrop-Mierlo maakt bekend dat hij bij 

besluit van 10 februari toestemming heeft verleend voor het  
direct vellen (noodkap) van twee Populus Euramericana 
aan de Wielewaal in Geldrop. Door stormschade vormen de  
bomen een acuut gevaar voor personen in de omgeving. 

2. Noodkap Ziggenstraat Geldrop
  De burgemeester van Geldrop-Mierlo maakt bekend dat hij  

bij besluit van 10 februari en bij besluit van 17 februari toe-
stemming heeft verleend voor het direct vellen (noodkap) van 
vier stuks Acer Platanoides gesitueerd aan de Ziggenstraat ter 
hoogte van nummer 59 in Geldrop. Door stormschade vormen 
de bomen een acuut gevaar voor personen in de omgeving. 

3. Noodkap Geldropseweg Mierlo
  De burgemeester van Geldrop-Mierlo maakt bekend dat  

hij bij besluit van 18 februari toestemming heeft verleend 
voor het direct vellen (noodkap) van een moeraseik aan de 
Geldropseweg in Mierlo. Door aantasting vormt de moeraseik 
een acuut gevaar voor personen in de omgeving. 

Bezwaar maken?
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belang- 
hebbenden binnen zes weken na publicatie van het besluit  
bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van de  
gemeente Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop.   

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend, gedateerd en 
bevat naam en adres van de indiener, een omschrijving van het 
besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het 
bezwaar.

Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - donderdag 27 februari 2020

www.geldrop-mierlo.nl


