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  Agenda* Commissie Ruimte
  Maandag 16 maart 2020, Gemeentehuis

 Tijd Activiteit  (tijd indicatief)

  Algemeen

 19.30 1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen agenda
  3.  Vaststellen verslag Commissie ruimte   

10 februari 2020
  4. Vragen en mededelingen
   •  Mededelingen portefeuillehouder(s)  

vanuit/over gemeenschappelijke regelingen  
(o.a. MRE, SGE, ODZOB, Cure);

   •  Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s).

  Oordeelsvorming
  
 19.45 5.  Afwijzen extra standplaats woonwagenlocatie 

Rielseheideweg (RV GM2019-041471)   
(portefeuillehouder Jeucken)

    Het afwijzen van het verzoek om een extra standplaats 
(aan te merken als een verzoek om een herziening  
bestemmingsplan) is gelet op de inhoud van het in 
2018 vastgestelde bestemmingsplan ‘Woonwagen-
locatie Rielseheideweg’ een bevoegdheid van de raad.

   Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

 20.00 6.  Herziening Bomenverordening (RV GM2019-
045404) (portefeuillehouder Van de Laar)

    De bomenverordening is geüpdatet. De raad is  
middels een presentatie geïnformeerd over het 
groenbeleid in de thema-avond op 17 februari 2020.

   Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

 20.20 7.  Woonvisie 2020-2028 (RV GM2018-030548)   
(portefeuillehouder Jeucken)

    De Woonvisie 2020-2028  is reeds op 14 oktober 2019 
in de commissie Ruimte ter oordeelvorming aange-
boden. Deze is ter besluitvorming doorgeleid naar 
de raadsvergadering van 28 oktober 2019. Tijdens 
de raadsvergadering is de woonvisie aangehouden 
vanwege het feit dat de vertegenwoordiging van de 
huurdersbelangen van Geldrop-Mierlo kenbaar heeft 
gemaakt, twijfels te hebben omtrent de juistheid van 
de gebruikte CBS cijfers in de Woonvisie. De raad 
heeft het college verzocht om een onderzoek naar de 
cijfers te starten. Het onderzoek is reeds uitgevoerd 
en de resultaten en conclusie zijn in de Memorie van 
Toelichting op het raadsvoorstel opgenomen.

 
   Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

 20.45 8.  Invoeringsstrategie Omgevingswet (RV GM2019-
033120) (portefeuillehouder Jeucken)

    Op 1 januari 2021 zal naar verwachting de nieuwe 
Omgevingswet in werking treden. Deze wet brengt 
nieuwe instrumenten met zich mee en een andere 
manier van werken. De wijze waarop de gemeente 
zich voorbereid op de Omgevingswet, is afhankelijk  
van de ambities die de gemeente in dit ver-
band heeft. Door de Vereniging van Nederlandse  
Gemeenten (VNG) zijn vier invoeringsstrategieën 
ontwikkeld. Door één of een combinatie van deze 
strategieën te kiezen en daarmee de gewenste ver-
anderopgave te bepalen, geeft de raad richting aan 
de implementatie Omgevingswet in Geldrop-Mierlo. 
De geadviseerde invoeringsstrategie is op 13 januari  
tijdens de informatie-bijeenkomst gepresenteerd 
aan de raad. De raad heeft daarbij aangegeven een 
besluit te willen nemen over de invoeringsstrategie 
en nader geïnformeerd te willen worden over de 
planning op hoofdlijnen. 

   Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

  Beeldvorming

 21.15 9. REnescience en Taskforce Cure
    Op verzoek van D66 vindt er een politieke discussie 

plaats over de toekomst van de afvalinzameling en 
-verwerking in Geldrop-Mierlo, de opdracht en kosten 
van Taskforce Cure en het besluit tot stoppen van het 
project REnescience. 

    Aanleiding is de brief van het Algemeen Bestuur Cure 
aan de gemeenteraad, ongedateerd, doorgestuurd 
door de griffie op 13 februari 2020 en de Art. 38 RvO 
vragen van D66 naar aanleiding van deze brief.

  Algemeen

 22.00 10. Sluiting

  Agenda* Commissie Samenleving
  Maandag 17 maart 2020, Gemeentehuis

 Tijd Activiteit  (tijd indicatief)

  Algemeen

 19.30  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen agenda
  3.  Vaststellen verslag commissie Samenleving   

7 januari 2020
  4. Vragen en mededelingen
   •  Mededelingen van de portefeuillehouder(s)  

over/vanuit de gemeenschappelijke regelingen 
(o.a. Senzer, Plusteam, SGE en GGD);

   •  Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s)

  Besluitvorming

 20.00 5.  Persoonlijk, Dichtbij en Verbonden - Een visie  
en strategie voor het Sociaal Domein (RV 
GM2019-054801) (portefeuillehouder Van Otterdijk 
(Jeugdhulp); Looijmans (Werk en inkomen); Jeucken 
(Wmo)

    In 2012 heeft de gemeente Geldrop-Mierlo de visie 
‘Persoonlijk en Dichtbij’ vastgesteld. Op basis van 
deze visie hebben wij vanaf 2015 bestaande en  
nieuwe taken binnen het sociaal domein vorm- 
gegeven. De vorming van de ‘toegang’ door middel 
van het Centrum voor Maatschappelijke Deelname 
(CMD) en het Plusteam waren hierin cruciaal. Nu, vijf 
jaar later, hebben wij de concept visie door middel 
van een interactief proces met partners en inwoners 
herijkt. Ook is aan de visie, een strategie verbonden.

    Deze nota is in de themabijeenkomst van 17 februari 
2020 gepresenteerd.

   Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

  Algemeen 

 20.45 6. Sluiting

  Agenda* Commissie Algemene Zaken
  Dinsdag 24 maart 2020, Gemeentehuis

 Tijd Activiteit  (tijd indicatief)

  Algemeen

 19.30  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststelling agenda
  3.  Vaststelling verslag Commissie   

Algemene Zaken 3 december 2019
  4. Vragen en mededelingen
   •  Mededelingen van de portefeuillehouder(s) vanuit 

/ over gemeenschappelijke regelingen (o.a. MRE, 
SGE, Dienst Dommelvallei en Veiligheidsregio);

   •  Mededelingen van en vragen aan 
portefeuillehouder(s);

  Oordeelsvorming

 20.00 5.  Verordening rechtspositie raads- en commis-
sieleden 2019 (RV GM2020-005595) 

    Het ministerie van BZK heeft de verschillende  
bestaande regelingen voor politieke ambtsdragers 
gemoderniseerd en geharmoniseerd. Dit heeft  
geresulteerd in een nieuw Rechtspositiebesluit  
decentrale politieke ambtsdragers en de ministe-
riële Regeling rechtspositie decentrale politieke 
ambtsdragers. Deze zijn per 1 januari 2019 van 
kracht geworden. De Vereniging van Nederlandse  
Gemeenten heeft, als gevolg van het nieuwe 
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambts-
dragers en de ministeriële Regeling rechtspositie 
decentrale politieke ambtsdragers, een nieuwe  
modelverordening opgesteld. Deze modelverorde-
ning vormt de basis voor de nieuwe Verordening 
rechtspositie raads- en commissieleden van de  
gemeente Geldrop-Mierlo 2019

   Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

  Beeldvorming

 20.45 6.  Activiteiten / projecten die via begroting zijn 
vastgesteld (RIB GM2019-057769)

    Op verzoek van D66 wordt gesproken over de 
Raadsinformatiebrief en de lijst die bij de brief 
is gevoegd. Het gaat daarbij met name over de  
status van de lijst, de keuzes, die door het college 
zijn gemaakt en duidelijkheid over de rol van de 
raad nadat inspraak heeft plaatsgevonden.

  Algemeen

 21.30 7. Sluiting

  Agenda* Thema-avond
  Maandag 23 maart 2020, Gemeentehuis

 Tijd Activiteit  (tijd indicatief)

  Algemeen

 19.30  1. Opening en mededelingen

  Beeldvorming

 19.35 2.  Wijkontwikkelingsplannen   
(portefeuillehouder P. Looijmans)

    In een presentatie wordt ingegaan op vragen zoals:
   •  wat willen we bereiken met een wijkontwikkelings- 

plan?
   •  op welke wijze wordt een wijkontwikkelingsplan 

opgesteld en wat is daarin de rol van de bewoners?
   •  wat is realistisch in relatie tot doorlooptijd,  

capaciteit en kosten?

    Het doel is om een gezamenlijk beeld te ontwikkelen  
van hetgeen we wensen te bereiken met wijk- 
ontwikkelingsplannen. 

 20.35 3.  Groot onderhoud Dwarsstraat   
(portefeuillehouder Van de Laar )

    Het groot onderhoud is een proefproject op het 
gebied van duurzaamheid en circulair inkopen.  
U wordt geïnformeerd over de werkzaamheden 
tot nu toe en het onderzoeksrapport wordt aan de 
hand van een beeldpresentatie toegelicht. 

 20.55 4.  Informatie beveiliging   
(portefeuillehouders Van Bree en Van de Laar)

    Op 18 juni 2019 is het rapport van de reken- 
kamercommissie “informatiebeveiliging en priva-
cy Gemeente Geldrop-Mierlo” behandeld. In een  
presentatie wordt ingegaan op de stand van zaken 
en op de verdeling van de verantwoordelijkheden 
ten aanzien van de informatie beveiliging.

  Algemeen

 21.55 5. Sluiting

De onderwerpen, die op een thema-avond aan de orde komen, 
worden in het kader van de beeldvorming voorgelegd. In deze 
fase van het proces wordt er nog geen inhoudelijke discussie ge-
voerd wordt en is standpuntbepaling nog niet aan de orde.

 Let op! De aangegeven tijden op de agenda’s zijn indicatief.
*   Onder voorbehoud van wijzigingen.
**   Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, 

kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de 
gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt 
gevallen.

Spreekrecht 
Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich 
uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur bij de  
griffie aanmelden, telefonisch op (040) 289 39 87 of per mail  
griffie@geldrop-mierlo.nl.
U krijgt ongeveer vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw 
verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een  
korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal 
op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt 
dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden 
is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.



Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - donderdag 12 maart 2020

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

Reconstructie Mierloseweg - Peijnenburgweg
De gemeente Geldrop-Mierlo gaat de Mierloseweg, vanaf de brug over de Kleine Dommel tot aan de Van der Puttstraat,  
en de Peijnenburgweg tot de Bleekvelden reconstrueren. Het definitief ontwerp hiervoor is onlangs na een inspraak-
periode vastgesteld. Hieronder vindt u een afbeelding van het definitieve herinrichtingsplan.
 

Wat gaat er gebeuren? 
De kwaliteit van diverse verhardingen en straatmeubilair  
(verkeerslichten) op het betreffende gedeelte Mierloseweg, is van 
matige kwaliteit of gedateerd. Hierdoor is vervanging noodzakelijk. 
Daarnaast spelen er ook nog problemen met de verkeers- 
afwikkeling en berijdbaarheid op de kruispunten met de Johan  
Peijnenburgweg en Nuenenseweg. Door de reconstructie wordt 
het kruispunt ruimer gemaakt zodat vrachtverkeer eenvoudiger 
kan afslaan. Daarnaast plaatsen we een zogenaamde midden  
geleider, zodat het voor langzaam verkeer mogelijk wordt de  
Johan Peijnenburgweg in twee fases over te steken. We kiezen 
voor een groene midden geleider. Zo blijft het groene karakter van 
de weg behouden. Ook creëren we een grotere wateropvang.

Voorbereiding
Eerst wordt nog langs de Johan Peijnenburgweg, tussen De 
Bleekvelden en de Mierloseweg, aan de oostzijde van de weg een 
rij bomen gekapt. Hiervoor ligt momenteel een kapvergunning ter 
inzage. De andere rij bomen blijft gehandhaafd zodat nog steeds 
sprake blijft van een duidelijke laanbeplanting. 

Planning andere werkzaamheden
Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Zoals het er nu naar 
uit ziet beginnen we na de bouwvakvakantie met de Johan  
Peijnenburgweg. De werkzaamheden voor de diverse onder-
delen staan beschreven op www.geldrop-mierlo.nl. De exacte  
planning maken we op een later moment bekend. Door middel van 
bewonersbrieven informeren we de bewoners wanneer er in de 
directe woonomgeving werkzaamheden staan gepland. 

Ontmoetingsgroep  
voor ouders van een kind 
met autisme
Het CMD organiseert samen met het Plusteam bijeen-
komsten voor ouders van een kind met autisme. Het 
voornaamste doel van de bijeenkomsten is om andere 
ouders te ontmoeten en ervaringen te delen. 

De volgende bijeenkomst is gepland op:

Datum: woensdag 8 april
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur
Locatie: Bibliotheek Dommeldal- locatie Geldrop
  Heuvel 94 Geldrop

Deze keer wordt de avond georganiseerd door de NVA (Neder-
landse Vereniging voor Autisme). Zij gaan het initiatief van CMD 
en Plusteam voor de ontmoetingsavonden verder voortzetten. 
Petra Mulders en Esther Steinschuld zijn deze avond nog wel 
aanwezig.

Thema ‘Autisme en onderwijs: overstap naar voortgezet  
onderwijs’

Bent u al bezig met de overstap van uw kind naar het voortgezet 
onderwijs? Of wilt u weten welke voorbereidingen u al kunt treffen 
als u kind nog in groep 6 zit? 
Gastspreker Hanny van Stoffelen gaat met u in gesprek over dit 
thema. Hanny van Stoffelen heeft expertise op het gebied van 
autisme en heeft zich veel bezig gehouden met basis- en voort-
gezet onderwijs. U bent welkom als u meer informatie wilt over dit 
onderwerp en/of met andere ouders ervaringen wilt uitwisselen. 
Dit is dus niet afhankelijk van de leeftijd van uw kind. 

Eventueel kunt u vooraf (bij aanmelding) al uw vragen doorgeven 
zodat Hanny zich daar op kan voorbereiden.

Aanmelden
Graag horen we van tevoren of u komt, zodat we voor vol- 
doende koffie, thee en zitplaatsen kunnen zorgen. 
Aanmelden kan telefonisch of via e-mail. U kunt ons bereiken op 
werkdagen via telefoonnummer (040) 289 38 99 of per e-mail op 
cmdjeugd@geldrop-mierlo.nl.
Deelname is kosteloos. U hoeft geen lid te zijn van de NVA. 

Te huur:  
Paardenwei Gijzenrooi  
te Geldrop

Paardenliefhebbers  
opgelet!
Er is per direct een paardenwei te huur, gelegen tegen-
over Gijzenrooi 7 te Geldrop. De oppervlakte bedraagt  
7.950 m2. Op het perceel kan maximaal één paard wor-
den gehouden. De huurprijs bedraagt € 800,-- per jaar. 
 
Interesse?
Inwoners van de gemeente Geldrop-Mierlo kunnen hun interesse  
schriftelijk kenbaar maken tot en met 10 april 2020. U kunt 
uw brief richten aan de afdeling Ruimte cluster Grondzaken,  
Postbus 10101, 5660 GA Geldrop of een e-mail sturen naar 
m.aanraad@geldrop-mierlo.nl. 

Wanneer zich meerdere kandidaten melden, dan zal onder deze 
kandidaten worden geloot. De mogelijkheid bestaat om van de  
vorige huurder de bestaande afrastering over te nemen. 

Vragen?
Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw Aanraad-van 
Dijk (040 289 39 832) van de afdeling Ruimte.

Rectificatie

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

In de publicatie van donderdag 5 maart stond vermeld plaatsen 
twee fietspanelen Overakker 19A in Geldrop. Deze is onjuist,  
onderstaand de juiste publicatie.

Locatie : Overakker 19 in Mierlo
Datum ontvangst : 24 februari 2020
Omschrijving :  groot onderhoud aan rieten  

dakbedekking
Zaaknummer : 20200141

Locatie :  Margrietstraat en Luchense Heide  
in Mierlo

Datum ontvangst : 26 februari 2020
Omschrijving : plaatsen twee fietspanelen
Zaaknummer : 20200143

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Oosteinde 3 in Geldrop
Datum ontvangst : 27 februari 2020
Omschrijving : actualiseren brandveilig gebruik gebouw
Zaaknummer : 20200144

Locatie : Vlinderlaan 74 in Mierlo
Datum ontvangst : 27 februari 2020
Omschrijving : oprichten woonhuis
Zaaknummer : 20200145

Locatie : Dravikstraat 16 in Geldrop
Datum ontvangst : 2 maart 2020
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20200146
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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

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Losweg ongenummerd in Geldrop
Omschrijving : oprichten zes appartementenblokken
Zaaknummer : 20190892

Verleende omgevingsvergunningen  
met reguliere procedure (2)

Locatie : Hulst 116 en 118 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 2 maart 2020
Omschrijving : splitsen pand in twee woningen
Zaaknummer : 20200012

Locatie : Dommelstraat 29 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 2 maart 2020
Omschrijving : plaatsen erker met overkapping
Zaaknummer : 20200031

Locatie :  Beneden Beekloop 26 t/m 38B en 
Rietstraat 1A en 1B in Geldrop

Verzenddatum besluit : 3 maart 2020
Omschrijving :  wijzigen reeds verleende vergunning 

woongebouw
Zaaknummer : 20190810

Locatie : Hullenaar 3 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 3 maart 2020
Omschrijving : verbouwen woonhuis
Zaaknummer : 20200107

Locatie : Zonnedauw 14 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 3 maart 2020
Omschrijving : plaatsen dakkapel
Zaaknummer : 20200119

Locatie : Hoog Geldrop 152 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 3 maart 2020
Omschrijving :  uitbreiden bestaande kapsalon en  

aanpassen toegang bovenwoning
Zaaknummer : 20200127

Locatie : Laarstraat 43 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 3 maart 2020
Omschrijving : plaatsen schutting/geluidscherm
Zaaknummer : 20190863

Locatie :  Margrietstraat en Luchense Heide  
in Mierlo

Verzenddatum besluit : 4 maart 2020
Omschrijving : plaatsen twee fietspanelen
Zaaknummer : 20200143

Locatie : Knippekamp 6 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 4 maart 2020
Omschrijving : verbreden inrit
Zaaknummer : 20200081

Locatie : Korte Kerkstraat 14 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 4 maart 2020
Omschrijving : aanpassen voorgevel en luifel
Zaaknummer : 20200078

Locatie :  Bogardeind 14, 16 en 18  
en Laarstraat 1P in Geldrop

Verzenddatum besluit : 5 maart 2020
Omschrijving :  wijzigen reeds verleende  

omgevingsvergunning
Zaaknummer : 20200032

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
APV EN BIJZONDERE WETTEN

Verleende vergunningen en ontheffingen APV  
en bijzondere wetten (7)

Locatie : Loeswijk 41 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 28 februari 2020
Omschrijving : kledingbeurs op 21 maart 2020
Zaaknummer : 20200028

Locatie : Gemeente Geldrop-Mierlo
Verzenddatum besluit : 4 maart 2020
Omschrijving :  vervoeren personen in huifkar vanaf 

heden tot en met 31 december 2020
Zaaknummer : 20200042

Locatie : De Bleek in Geldrop
Verzenddatum besluit : 4 maart 2020
Omschrijving :  plaatsen busje, camper en stand tijdens 

vakantiebeurs op 14 maart 2020
Zaaknummer : 20200051

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 be-
sluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzend-
datum 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 ver-
zoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter 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. Te-
gen 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 voorzie-
ningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuurs-
recht, 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 con-
tact op met de gemeente via telefoonnummer (040) 289 38 93.

COLLEGEBESLUITEN

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN KIEVITSTRAAT 59 
GELDROP

Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo maken inge-
volge artikel 3.8 lid 3 Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de 
gemeenteraad van Geldrop-Mierlo op 2 maart 2020 het bestem-
mingsplan ‘Kievitstraat 59 Geldrop’ heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Kievit-
straat 59 en heeft tot doel de bestemming “Horeca” te wijzigen 
naar “Wonen”, zodat de functie beter past in een woonomgeving 
en qua gebruik en bouwmogelijkheden aansluit op naastgelegen  
woningen.

Met ingang van 13 maart 2020 ligt het vastgestelde bestem-
mingsplan ter inzage. U kunt de stukken tijdens openingstijden 
inzien van maandag tot en met vrijdag in de publiekshal van het  
gemeentehuis, De Meent 2 in Geldrop. Indien u buiten deze tijden 
de stukken wilt inzien, kunt u daarvoor een afspraak maken met 
Peter Verstraaten van de afdeling Ruimte via het telefoonnummer 
(040) 289 38 93. 

Het vastgestelde bestemmingsplan is ook in te zien op  
de gemeentelijke website www.geldrop-mierlo.nl en op  
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Belanghebbenden die in de ontwerpfase een zienswijze hebben 
ingediend kunnen binnen 6 weken vanaf de dag na die waarop 
dit besluit ter inzage is gelegd, beroep instellen. Het beroep kan  
worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, waarbij  
tevens een voorlopige voorziening (schorsing inwerkingtreding 
besluit) kan worden gevraagd bij de Voorzitter van die Afdeling.  
Ook kan op grond van artikel 6:13 Algemene wet bestuurs-
recht beroep ingesteld worden door belanghebbenden aan wie  
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze 
hebben ingediend in de ontwerpfase.

Een beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat tenminste de 
naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het bestreden besluit waartegen het beroep zich richt en de 
gronden van het beroep. Aan het instellen van een beroep zijn 
kosten (griffierecht) verbonden.

BEELDKWALITEITPLAN DE JONKVROUW VASTGESTELD

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het beeldkwali-
teitplan de Jonkvrouw op 2 maart 2020 door de gemeenteraad is 
vastgesteld.

Waar gaat het beeldkwaliteitplan over?
Het beeldkwaliteitplan legt de uitgangspunten voor architectuur 
en stedenbouw vast voor plangebied de Jonkvrouw. Dit plan dient 
als inspiratiebron voor architecten en is een toetsingskader voor 
de welstandscommissie. 

Het gebied waar dit plan over gaat ligt midden in de kern Geldrop 
en betreft een langgerekte strook ten zuiden van het station.
U kunt het beeldkwaliteitplan vanaf donderdag 12 maart 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 donderdag-
avond 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  
(040) 289 38 93.

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

www.geldrop-mierlo.nl


