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Gemeente actueel
Doe mee met de gratis cursus politiek actief voor
de gemeente Geldrop-Mierlo
Vraagt u zich wel eens af hoe de beslissingen worden
genomen in de gemeenteraad? Denkt u wel eens dat u
dat beter zou kunnen? Of wilt u iets voor elkaar krijgen bij
de gemeente, maar weet u niet hoe? Volg dan de cursus
Politiek Actief voor de gemeente en ontdek het! Wie weet
bent u hierna wel zó geïnspireerd geraakt dat u zelf actief wilt
worden in de gemeentepolitiek, bijvoorbeeld als raadslid. De
cursus start op woensdag 14 april. Meedoen is gratis.
Aanmelden kan via grifﬁe@geldrop-mierlo.nl.

Programma
De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten:
Bijeenkomst 1: introductie en kennismaking
- Hoe wordt Nederland bestuurd en wat is daarin de
plaats van de gemeente?
- Verkiezingen / politieke partijen.
Bijeenkomst 2: de gemeente
- Hoe werkt de gemeente?
- De besluitvorming binnen de gemeente.
- Beïnvloeden van de besluitvorming.
Bijeenkomst 3: de gemeenteraad
- Taken en rollen van de gemeenteraad.
- De instrumenten van een raadslid.
- Speeddaten met gemeenteraadsleden.
Bijeenkomst 4:
- Training overtuigend debatteren.
Bijeenkomst 5:
- Basiskennis gemeenteﬁnanciën
- Raadsvergadering bijwonen

De data van de bijeenkomsten zijn 14 april, 21 april, 12 mei,
19 mei en 2 juni. De cursus vindt digitaal of op locatie plaats,
afhankelijk van de coronamaatregelen. Deelnemers worden
daar tijdig over geïnformeerd.
Voor alle inwoners
De gemeente vindt het belangrijk dat de groep deelnemers
aan deze cursus divers is. Op die manier komen verschillende
invalshoeken aan bod.
Iedereen is dus welkom in de cursus. De cursus en het
lesmateriaal zijn zeker ook toegankelijk voor mensen met
een fysieke beperking.
Meer informatie
De cursus wordt verzorgd door ProDemos in samenwerking
met gemeente en de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo.
Voor meer informatie over of aanmelden voor de cursus
Politiek Actief kunt u mailen naar grifﬁe@geldrop-mierlo.nl.

Deﬁnitieve uitslag
verkiezingen
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Leer hoe de lokale
politiek werkt, hoe
je invloed kunt uito
zelf gemeenteraads
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Vijf bijeenkomsten va
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bestuurders uit de ge
meente en een bezo
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raadsvergadering.
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Afgelopen week hebben de Tweede Kamer verkiezingen
plaatsgevonden. De deﬁnitieve uitslag en opkomstcijfers
in Geldrop-Mierlo vindt u op onze speciale website:
https://verkiezingen.geldrop-mierlo.nl.
De processen-verbaal liggen ter inzage in het gemeentehuis
en zijn op verzoek in te zien op het gemeentehuis.
Een verzoek hiervoor kunt u indienen bij verkiezingen@
geldrop-mierlo.nl.

www.facebook.com/gemeente.geldropmierlo
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Afvalinzameling
tweede Paasdag

Update herinrichting Mierloseweg
(t/m medio mei 2021)

Tijdens Tweede Paasdag op maandag 5 april zamelt Cure
geen afval in. De milieustraten en de Cure klantenservice
zijn op deze feestdag ook gesloten.

Na een pittige winterperiode zijn de werkzaamheden voor de
herinrichting van de Mierloseweg weer volop aan de gang.
Hieronder de actuele stand van zaken en verwachte planning
van de herinrichting

omleiding via de Geldropseweg-BrandevoortsedreefProvincialeweg N270/A270-Collse Hoefdijk-NuenensewegWielewaal-Helze-Nieuwendijk en omgekeerd. Voor het
ﬁetsverkeer worden kleinschalige omleidingen ingesteld.

Openstelling kruispunt Mierloseweg/Peijnenburgweg
(22 maart)
Kruispunt
Mierloseweg-Peijenburgweg
is
maandag
22 maart opengesteld voor het doorgaande verkeer. Medio
mei 2021 gaan we de asfalttoplaag en de wegmarkering
aanbrengen op het kruispunt ook wordt dan de nieuwe
verkeersregelinstallatie in werking gesteld.
Over de
benodigde wegafsluiting en verkeersmaatregelen hiervoor
wordt u in een later stadium geïnformeerd.
Het gedeelte Mierloseweg tussen Peijnenburgweg en
Nuenenseweg blijft tot 6 april afgesloten met uitzondering
van bestemmingsverkeer.

Bereikbaarheid bedrijven Mierloseweg 48 t/m 94 (even)
De bedrijven aan de Mierloseweg huisnummer 48 t/m 94
(even) blijven bereikbaar via de zuidelijke ﬁets-ventweg
Mierloseweg.

Wordt normaal gesproken op maandag uw container voor
restafval of GFT geleegd of het PBD ingezameld? Bekijk dan
in de afvalkalender wanneer Cure de inzameling inhaalt. U
kunt de afvalkalender ook vinden via mijnafvalwijzer.nl of de
Cure Afval App. De inzameling van het oud papier vervalt op
deze feestdag en wordt niet ingehaald.
Op tijd aanbieden tijdens inhaaldagen
Mogelijk rijden de inzamelvoertuigen op een ander tijdstip
door uw straat dan u gewend bent. Zorg er daarom voor
dat uw afval op tijd buiten staat, zodat Cure uw afval kan
inzamelen. Zet uw afval daarom voor 7:30 uur aan de straat.
Altijd op de hoogte via de Cure Afval app
Met de Cure Afval App heeft u altijd uw eigen afvalkalender
bij de hand. Stel pushnotiﬁcaties in, zodat u tijdig weet
wanneer u uw afval buiten moet zetten. Zo bent u altijd op de
hoogte, ook bij feestdagen!

Buslijnen
Tijdens de afsluiting van het kruispunt MierlosewegNuenenseweg gaat buslijn 320 en 20 tijdelijk via de zuidelijke
ﬁets- ventweg Mierlosweg. De actuele dienstregeling voor de
route kunt u vinden op https://www.hermes.nl/nl/onze-routes/
dienstregeling-en-halte-informatie.

Totaalplan reconstructie Mierloseweg-Johan Peijnenburg
De herinrichting Johan Peijnenburgweg maakt onderdeel
van de het totaalplan reconstructie Mierloseweg-Johan
Peijnenburgweg. Informatie over dit project kunt u vinden
op https://www.geldrop-mierlo.nl/reconstructie-mierlosewegpeijnenburgweg/.

Wilt u ook elke week de nieuwsbrief ontvangen,
dan kunt u zich daarvoor aanmelden via onze website

www.geldrop-mierlo.nl/nieuwsbrief

Kruispunt Mierloseweg-Nuenenseweg (6 april tot 28 mei)
De uitvoering van het gedeelte Mierloseweg vanaf de
Nuenenseweg tot de Van der Puttstraat staat gepland van
6 april tot en met 28 mei 2021 april. De aangelegen zuidelijke
ﬁets/ventweg is al vernieuwd en valt buiten het werk.
Omleidingen doorgaand verkeer
Het doorgaande verkeer van Mierlo richting Eindhoven en
omgekeerd wordt tijdelijk omgeleid via een grootschalige

Het ontwerp van het kruispunt Johan Peijnenburgweg/
Molenstraat/Sluisstraat kunt u vinden op https://www.
geldrop-mierlo.nl/herinrichting-kruispunt-johan-peijnenburgw
egmolenstraatsluisstraat/.
Meer informatie
Heeft u nog vragen? Of wilt u meer informatie? Neemt u dan
contact op met Willy van de Westerlo, afdeling Ruimte, te
bereiken via telefoonnummer (040) 289 38 93.

Geldrop-Mierlo op weg naar 2040!
In Geldrop-Mierlo denken we na over de toekomst. Hoeveel
ruimte hebben we in 2040 nodig om prettig te wonen en
wat voor woningen denken we dan nodig te hebben? Waar
willen we werken en waar spenderen we onze vrije tijd? Hoe
blijven we goed bereikbaar en economisch aantrekkelijk voor
ondernemers? Hoe zorgen we voor groene wijken en een
duurzame leefomgeving?
Wat willen we echt behouden en beschermen? En hoe
zorgen we voor een veilige en gezonde samenleving waarin
iedereen mee kan doen?
Deze vragen raken iedereen in Geldrop-Mierlo, jong en
oud, nu en in de toekomst. Daarom kijken we vooruit, met
iedereen in Geldrop-Mierlo die mee wil doen. Deze route op
weg naar 2040 beschrijven we in de Omgevingsvisie.
U bent aan zet!
We hebben in ambtelijke gesprekken al veel waardevolle
informatie opgehaald. Wat werkt en wat niet (meer)?
Welke trends zien we en waar lopen we tegenaan? Ook
hebben we onze samenwerkingspartners bevraagd over de
maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken waar zij
tegenaan lopen.

Nu is het uw beurt!
Laat ons weten hoe u de toekomst van de gemeente
Geldrop-Mierlo ziet. Op de projectwebsite www.geldropmierlo-opwegnaar2040.nl vindt u een uitgebreide enquête
met vragen en stellingen over de toekomst van GeldropMierlo. Via de knop ‘praat mee!’ kunt u vanaf 22 maart t/m
18 april uw mening geven, ideeën delen en meepraten over
verschillende onderwerpen. Maar u kunt er ook uw eigen
ideeën achterlaten. Of denk mee over ideeën die door
anderen zijn ingebracht zodat we een idee kunnen laten
groeien. Wanneer u foto’s, voorbeelden of tekeningen wilt
delen kan dat door deze op te sturen naar omgevingsvisie@
geldrop-mierlo.nl. Wij voegen ze dan toe aan de website. Zo
wordt de toekomst van ons allemaal!
Liever op papier?
Download dan de pdf van de website en vul de enquête op
papier in. U kunt hem mailen naar omgevingsvisie@geldropmierlo.nl of opsturen naar Postbus 10101, 5660 GA GeldropMierlo.
Op de hoogte blijven?
Na 18 april blijven de resultaten zichtbaar op de website

en ontvangt u een mail met de vervolgstappen. Om de
mail te ontvangen moet u zich wel aanmelden voor de
nieuwsbrief. Uw mailadres wordt alleen gebruikt voor mails
over de omgevingsvisie, verder zult u dus géén mail van ons
ontvangen. De afzender van de mailing is geldrop-mierlo@
losstadomland.nl.
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Gemeente actueel
Waardebonactie verduurzaming nog maar een paar
dagen geldig
De gemeente is oktober 2020 gestart met een nieuwe
subsidieregeling voor particuliere woningeigenaren.
Deze actie loopt nog tot 31 maart 2021. U heeft dus nog
maar een paar dagen om uw waardebon te verzilveren
als u dat nog niet gedaan heeft.

aan te schaffen via winstuitjewoning.nl/waardebon. Maar
de bon kan ook ingezet worden om geld terug te vragen
nadat u energiebesparende producten heeft aangeschaft bij
bijvoorbeeld de bouwmarkt. U kunt daar op dit moment nog
steeds online aankopen doen.

Wat houdt de regeling in?
Met deze regeling kunnen eigenaar-bewoners eenmalig tot
een bedrag van € 70,- gratis energiebesparende producten
in huis te halen, zoals ledlampen en radiatorfolie. De
gemeente wil op deze manier woningeigenaren helpen de
energielasten te verlagen én de CO2 emissie in de gemeente
terug te dringen. Sinds de start zijn er ruim 3.200 aanvragen
ingediend en zal er naar verwachting ongeveer 560.000 CO2
uitstoot vermeden worden.
Op dit moment is er nog circa € 56.000 budget beschikbaar.
Ga naar winstuitjewoning.nl/geldrop-mierlo en controleer
daar de actuele stand van het budget.

Mocht u geen brief ontvangen hebben en u wel eigenaar èn
bewoner zijn van uw woning dan kunt u alsnog de unieke
waardeboncode aanvragen.
Dit kunt u eenvoudig doen via winstuitjewoning.nl/waardebonopvragen/. U kunt hier ook een uw code opvragen als u uw
brief hierover bent kwijt geraakt. Maar wees er wel snel
bij want de subsidieaanvraag kan uiterlijk 31 maart 2021
ingediend worden.

Hoe maak je gebruik van de subsidie?
Als u nog geen gebruik gemaakt heeft van de subsidie dan
kunt u dat nog doen tot 31 maart. Als het goed is heeft u brief
met een unieke waardeboncode ontvangen. Deze waardebon
kan gebruikt worden om direct energiebesparende producten

Wie kan er meedoen?
De subsidieregeling wordt mogelijk gemaakt dankzij een
speciﬁeke uitkering in het kader van Regeling Reductie
Energiegebruik (RRE) van de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO). Voorwaarde van deze regeling is dat
de uitkering gebruikt worden voor het stimuleren van
kleine energiebesparende maatregelen bij particuliere
woningeigenaren. Dit betekent dat u alleen mee kunt doen
als u eigenaar èn bewoner bent van uw woning.

Maar dit jaar ook een actie voor
huurders
Eind 2020 heeft RVO ook een regeling geopend waarmee
gemeenten een speciﬁeke uitkering kunnen aanvragen om
energiebesparing bij huurders te stimuleren. Onze aanvraag
is recentelijk toegekend. Dit betekent dat we dit jaar ook een
soortgelijke subsidieregeling gaan opzetten voor huurders.
Huurders zullen hierover in de loop van het jaar een brief
ontvangen. Wij verwachten voor de zomer u hier meer over
te kunnen vertellen.

De inkoopactie voor woningisolatie en zonnepanelen is
bijna afgerond
In onze gemeente is eind 2020 ook een grootschalige advies- en
inkoopactie gestart. Inmiddels zijn 690 offertes aangevraagd
voor onder andere zonnepanelen en isolatiemaatregelen.
De maatregelen worden nu aangebracht. Geïnteresseerden
kunnen nog tot 30 maart vrijblijvend inschrijven op www.
winstuitjewoning.nl/geldrop-mierlo.
Heeft u vragen?
Als u vragen heeft kunt u direct contact opnemen met de
servicedesk van Winst uit je woning op: (023) 583 69 36. Kijk
voor meer informatie ook op winstuitjewoning.nl.

Groei mee naar een gezond klimaat!
BEKENDMAKINGEN
RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING
BOUWEN EN WONEN
Omgevingsvergunning (1)

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere
procedure (2)
Locatie
:
Verzenddatum besluit :
Omschrijving
:
Zaaknummer
:

Laan van Tolkien 105 in Geldrop
17 maart 2021
starten schoonheidssalon
20200563

Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Munt 6 in Geldrop
11 maart 2021
bouwen garage
20210110

Verleende aanvragen omgevingsvergunning met
uitgebreide procedure (6)

Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Munnikenakker 8 in Mierlo
13 maart 2021
uitbouwen badkamer
20210111

Datum ter inzage
Omschrijving

Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Rietstraat 35 in Geldrop
13 maart 2021
plaatsen overkapping
20210112

Tegen het ontwerpbesluit zijn wel zienswijzen ingediend.
Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit gewijzigd.

Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Grasland 10 in Geldrop
13 maart 2021
vervangen raam door deur
20210113

Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Knippekamp 12 in Mierlo
15 maart 2021
intern verbouwen woonhuis
20210114

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere
procedure (2)
Locatie
:
Verzenddatum besluit :
Omschrijving
:
Zaaknummer
:

Elendil 27 in Geldrop
17 maart 2021
plaatsen dakkapel
20210030

Locatie

Zaaknummer

: Broekstraat/Heiderschoor in
Mierlo
: 26 maart 2021
: realiseren tijdelijk grondgebonden
zonnepark
: 20200432

Inzagetermijn en bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Dit is een
kennisgeving. 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.

Het besluit is geldig nadat deze termijn is verstreken.
Als het spoed heeft, kunt u tegelijk met uw beroepschrift
een verzoek om een voorlopige voorziening indienen
bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank. Een
belanghebbende kan alleen beroep indienen als hij in de
eerder gevolgde voorbereidingsprocedure een zienswijze
heeft ingediend. De besluiten kunt u ook bekijken op www.
ruimtelijkeplannen.nl.
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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
APV/BIJZONDERE WETTEN
Locatie
: Geldrop-Mierlo
Verzenddatum besluit : 1 maart
Omschrijving
: Onthefﬁng geluid en plaatsen
voorwerpen op of aan de weg ten
behoeve van conserveren
spoorbrug van 29 maart tot en met
24 oktober.
Zaaknummer
: 130026

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.

Inzagetermijn en bezwaar maken?
Tegen dit besluit 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 6 geldt: Tegen deze
besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, een
beroepschrift indienen bij 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.

