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Videoboodschappen  
burgemeester Van Bree
Burgemeester Van Bree wil, zeker in deze tijd van  
crisis, dicht bij zijn inwoners staan. Omdat recht-
streeks contact nu niet wenselijk is, zal hij u met  
videoboodschappen op de hoogte houden van  
onderwerpen rondom corona in onze gemeente.

De 1e boodschap gaat over onze zorghelden en iedereen 
die bezig is om ons ontregelde leven enigszins normaal te 
houden. Ook vraagt hij aandacht voor het platform Voor  
Elkaar Geldrop-Mierlo, waar mensen die andere mensen  
willen helpen elkaar kunnen vinden. 

De video’s vindt u op ons YouTube kanaal, maar zullen we 
ook via de andere social media kanalen op Facebook en 
Twitter delen.
www.youtube.com/watch?v=wFSmOSl4CaQ&feature=youtu.be

Wilt u burgemeester Van Bree volgen? Dat kan via het Twitter 
account: @josvanbree.

Afspraak maken?
Op dit moment alleen telefonisch!
In verband met het coronavirus zijn wij genoodzaakt 
onze dienstverlening tijdelijk aan te passen. 
U kunt alleen nog telefonisch een afspraak met ons 
maken via telefoonnummer (040) 289 38 93. 

Bedankt voor uw begrip.

Sportparken gesloten ter bescherming 
volksgezondheid
Vanaf woensdag 18 maart 19.00 uur is het verboden om gebruik te maken van de sportvelden in Geldrop-Mierlo.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn de scholen al  
gesloten. De gemeente Geldrop-Mierlo heeft geconstateerd dat 
een effect van deze maatregel is dat grote groepen mensen, met 
name jongeren, zich op verschillende plekken in onze gemeente 
verzamelen. Dit gebeurt op diverse plekken, zoals sportparken, 
maar ook speeltuinen en op de Cruijff-court. Afgelopen dagen 
hebben wij gezien dat dit in een aantal gevallen gaat om grote 
groepen van meer dan 50 mensen.

De gemeente Geldrop-Mierlo sluit aan bij de landelijke maatregelen  
die worden genomen om de volksgezondheid te beschermen. 

Deze zijn er op gericht om snelle verspreiding van het Coronavirus 
te voorkomen. Hierbij is het belangrijk te voorkomen dat er grote 
groepen mensen bij elkaar komen. Daarnaast dienen mensen  
voldoende afstand (1,5 m.) tot elkaar te houden.

De gemeente vindt het van belang dat onze inwoners voldoende 
kunnen sporten en bewegen en onze jeugd buiten kan spelen. 
De gemeente dringt er wel op aan om hier verstandig mee om te 
gaan. Voorkom dat er grote groepen mensen zich verzamelen in 
de openbare ruimte. De gemeente vraagt ouders in het bijzonder 
om hun kinderen hier ook op aan te spreken.

Regelingen  
voor ondernemers  
en zelfstandigen
Het kabinet heeft afgelopen week een uitgebreid aantal  
maatregelen bekendgemaakt om de economische  
en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus te 
beperken. 

We merken dat er veel vragen hierover komen, met name over 
een BBZ-uitkering. De uitvoering van deze regeling ligt echter 
niet bij de gemeente, maar bij Senzer. Kijk voor alle informatie op 
www.senzer.nl/nieuws. 

Ook de Kamer van Koophandel heeft een apart loket opengesteld 
voor ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Kijk 
hiervoor op www.kvk.nl/corona. 

Noodopvang voor kinderen 
in de leeftijd van 0-12 jaar
In deze crisistijd zijn werkenden in de vitale beroeps-
groepen van groot belang. Het rijk heeft maatregelen 
vastgesteld waar ouders met kinderen van 0-12 jaar  
gebruik van kunnen maken. De gemeente draagt zorg 
voor deze noodopvang.

Bent u beide werkzaam in een vitale beroepsgroep? Dan kunt u 
gebruik maken van de noodopvang. Voert één van beide ouders  
een vitaal beroep uit? Wij verzoeken u de kinderen zelf op te  
vangen. Lukt dat niet, kunt u een beroep doen op de school en  
of kinderopvang.

Wilt u weten of u onder een vitale beroepsgroep valt? Kijk op: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-
beroepsgroepen. Noodopvang kan plaatsvinden bij de huidige 
school of kinderopvang van uw kind.
Maakt u op dit moment nog geen gebruik van opvang via een 
kinderdagopvangorganisatie? Dan kunt u bij alle kinderopvang-
organisaties in onze gemeente terecht voor noodopvang.
De huidige noodopvang geldt voor de periode tot en met 6 april.

Vragen?
Voor vragen over de noodopvang kunt u terecht bij de afdeling 
CMD via het email adres cmdjeugd@geldrop-mierlo.nl.

Kom niet naar de milieustraat
Het mooie weer en het verzoek om zoveel mogelijk thuis te blijven, is voor veel mensen een goede aangelegenheid 
om hun huis of tuin op te ruimen. Een ritje naar de milieustraat is daarvan vaak een logisch gevolg. Vanwege de 
genomen maatregelen, ter bescherming van de medewerkers, leidt dit tot lange rijen bij de milieustraten van Cure 
afvalbeheer. Is het niet strikt noodzakelijk, stel uw bezoek aan de milieustraat dan uit.

Afvalinzameling is een vitale taak
‘Het ophalen van huishoudelijk afval is een vitale maatschap-
pelijke taak. Als het afval niet of beperkt wordt opgehaald, heeft  
dat grote gevolgen voor de volksgezondheid en milieuhygiëne. 
Het beschermen van onze medewerkers tegen infectie is dan ook 
van zeer groot belang’, zo stelt de Koninklijke Vereniging voor  
Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD).

Cure Afvalbeheer vraagt u dan ook om níet naar de milieustraten  
te komen, tenzij dit strikt noodzakelijk is. Met milde klachten  
dient u echt thuis te blijven. Uw oude spullen nog even bewaren 
heeft de voorkeur. U kunt deze ook over een paar weken nog  
wegbrengen.

Volg de richtlijnen en maatregelen op
Is een bezoek aan de milieustraat echt noodzakelijk? Volg dan de 
onderstaande richtlijnen en die van het RIVM op. Wij laten slechts 
een beperkt aantal bezoekers (maximaal 15) tegelijk toe. Dit kan 
leiden tot lange wachttijden.
- Blijf in de auto wanneer u in de wachtrij staat.
-  Houd op de milieustraat ruime afstand (minimaal 2,00 m) van 

onze medewerkers en van andere bezoekers van de milieu- 
straat.

-  Neem extra hygiënemaatregelen: was uw handen voor en na uw 
bezoek aan de milieustraat.

-  Blijf thuis wanneer u verkouden bent, hoest, keelpijn of koorts 
heeft.

Burgemeester sluit weer een drugspand
Op woensdag 18 maart 2020 heeft burgemeester Van Bree een woning aan de Kievitstraat in Geldrop voor  
3 maanden gesloten nadat er een hennepkwekerij is aangetroffen. 

Op 28 januari 2020 vond een opsporingsonderzoek plaats in de 
woning aan de Kievitstraat in Geldrop. Daar trof de politie op de 
zolderverdieping van de woning een in werking zijnde hennep-
kwekerij aan. Uit onderzoek is gebleken dat er een eerdere oogst 
heeft plaatsgevonden. In totaal ging het om 60 hennepplanten. 

Damoclesbeleid 
Het besluit van de burgemeester is genomen op grond van het 
zogenaamde Damoclesbeleid. Hennepkwekerijen zijn in het  
algemeen brandgevaarlijk, leveren vaak overlast op voor de 
woonomgeving en trekken criminele personen aan. De maatregel 
moet bijdragen aan de vermindering van de drugscriminaliteit en 
daarmee aan de vergroting van de veiligheid en leefbaarheid in de 
samenleving.

Kijk voor meer informatie op www.cure-afvalbeheer.nl/nieuws/coronavirus-en-uw-afvalinzameling.
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Noodpost alleen toegankelijk op afspraak!

Huisartsen Geldrop-Mierlo richten  
Corona noodposten in
De coronacrisis heeft helaas grote invloed op het leven van u, uw naasten en vele anderen. Ook voor de  
zorgverleners zijn het lastige en onzekere tijden. We proberen er daarom samen met onze zorgpartners en apotheken 
alles aan te doen om deze crisis te beteugelen. De samenwerking tussen alle betrokken (zorg)partijen is uitstekend. 
Zo stellen we in Geldrop een aantal kleedkamers van Sporthal De Coevering (Winkelcentrum 32, Geldrop) beschik-
baar als noodpost voor de huisartsen in Geldrop. In Mierlo is een apart toegankelijke noodpost ingericht grenzend 
aan het huisartsencentrum Mierlo aan de Heer van Scherpenzeelweg 11 in Mierlo. 

Aanpak
Via dit artikel informeren de huisartsen in Geldrop-Mierlo u over 
hun gezamenlijke aanpak van het Corona virus. De werkwijze van 
de huisartsen uit beide kernen is hetzelfde. 

RIVM richtlijnen
Natuurlijk volgen en ondersteunen de huisartsen alle landelijke 
maatregelen en roepen zij u op om u te houden aan de adviezen 
van het RIVM (www.RIVM.nl). 

Voor alle duidelijkheid. Dit zijn de belangrijkste maatregelen die  
u zelf kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te  
voorkomen:

• Was uw handen regelmatig met water en zeep.
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes.
• Geen handen schudden.
• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar.
•  Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis.  

Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het 
huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale 
processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.

•  Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk  
wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om 
voor anderen te zorgen. Ook thuis: maximaal drie mensen op 
bezoek en houd ook dan afstand tot elkaar.

Noodpost Sporthal De Coevering, noodpost Mierlo  
(locatie grenzend aan huisartsencentrum Mierlo)

Deze week is noodpost Sporthal De Coevering opgericht in de 
kleedkamers van Sporthal De Coevering. Deze noodpost is een 
gezamenlijk initiatief van huisartsen uit Geldrop en de gemeente. 
De Mierlose huisartsen hebben, met medewerking van Savant, de 
beschikking gekregen over een aparte locatie grenzend aan het 
huisartsencentrum Mierlo. 

Let op! Beide noodposten zijn alleen toegankelijk op afspraak. 
Hieronder leest u wat deze noodposten inhouden.

Heeft u gezondheidsklachten?
Stap 1. Kijk eerst op thuisarts.nl. Wellicht vindt u daar antwoord 
op uw vraag.
Stap 2. Is dit niet het geval, bel dan eerst met uw eigen praktijk. 
Eventueel voor het maken van een afspraak.
Uw eigen huisarts is bereikbaar voor uw zorgen rond corona, 
maar ook voor alle andere klachten. De doktersassistente staat u 
te woord om uw klachten uit te vragen. Daarop wordt dan besloten 
hoe er het beste hulp geboden kan worden. Dit kan door
• een telefonisch advies van de assistente;
• een telefonische afspraak met de huisarts;
•  het maken van een afspraak met de dokter (bij sommige praktijken  

kan dit ook online via MGn, MijnGezondheid.net). 
Als u een dringende klacht heeft en u bent niet ziek (koorts), ver-
kouden of aan het hoesten, dan krijgt u mogelijk een afspraak op 
het spreekuur in de praktijk van uw eigen huisarts. 
Stap 3.
•  Als u flink ziek bent met luchtwegklachten, dan wil de huisarts u 

graag beoordelen. Dit kan op twee manieren: 
 o  afspraak op de noodpost Sporthal De Coevering of op de 

noodpost Mierlo;
 o  visite van de huisarts aan uw huis (indien u te ziek bent om 

naar de noodpost te komen).

De noodpost in Geldrop zit in de kleedkamers van Sporthal De 
Coevering en is alleen op afspraak te bezoeken! Het adres van 
Sporthal De Coevering is: Winkelcentrum 32 in Geldrop.
Alle Geldropse huisartsen doen daar dienst, dus waarschijnlijk 
treft u daar een andere dokter dan u gewend bent. Ook werken 
de huisartsen daar met beschermende kleding en mondkapjes. 
Schrikt u daar dus niet van.

De ingang van de Mierlose noodlocatie bevindt zich bij de  
beweegtuin bij Franciscanessehof in Mierlo. De locatie wordt 
ter plaatse duidelijk aangegeven. Ook hier geldt dat een bezoek  
alleen mogelijk is nadat de huisarts of assistente heeft bepaald  
dat u gezien moet worden.
Ook hier wordt volgens de richtlijnen met beschermende kleding 
en mondkapjes gewerkt. De Mierlose huisartsen rouleren op deze 
locatie, waardoor u mogelijk niet uw eigen huisarts treft. 
Als u op afspraak komt, houd dan afstand (1,5 meter) van mensen 
die u op weg daar naar toe tegenkomt. Alvast bedankt voor uw 
medewerking.

Niet spoedeisende zorg
Alle niet spoedeisende zorg, wordt voor uw eigen veiligheid  
uitgesteld. De afspraken met onze praktijkondersteuners worden 
omgezet in een telefonisch afspraak of een afspraak via beeld-
bellen. Zij nemen hierover zelf telefonisch contact met u op.
De huisartsenposten hebben momenteel een goede personele 
bezetting en hebben er alle vertrouwen in dat zij goede zorg voor 
u kunnen blijven leveren. 

Tot slot. Heb oog voor elkaar, een telefoontje naar een kwetsbare  
bekende of familielid kan veel goed doen! We wensen u het  
allerbeste in deze roerige tijden. 

Dank voor uw begrip en medewerking. 

Weesfietsen ophalen bij station
Staat jouw fiets al langere tijd op dezelfde plek op het station? Haal deze dan snel op!

Het station is mooi opgeknapt, inclusief de fietsenstalling.  
Momenteel staan er veel zogenaamde ‘’weesfietsen’’ waardoor  
er een tekort aan fietsenstalling is. Bovendien geeft dit een  
verpauperd beeld. De gemeente wil graag een mooi station met  
goede mogelijkheden om je fiets te stallen.

Dagbesteding Het Laar
Als een fiets langer dan 14 aaneengesloten dagen op dezelfde 
openbare plek staat, halen wij de fiets op. We labelen de fietsen 
om dit te checken. De weesfietsen brengen wij naar Het Laar,  
Stationsstraat in Geldrop, die ze 3 maanden bewaard. Daarna  
worden ze nagekeken, opgeknapt of uit elkaar gehaald om  
andere fietsen mee op te knappen.

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Bekelaar 2 in Mierlo
Datum ontvangst : 12 maart 2020
Omschrijving :  uitbreiden boerderij en plaatsen  

overdekt terras
Zaaknummer : 20200169

Locatie : Sint Jozefplein 1 in Geldrop
Datum ontvangst : 13 maart 2020
Omschrijving :  verbouwen voormalige kerk  

naar zorgwoningen
Zaaknummer : 20200170

Locatie : Adelaartlaan 19 in Geldrop
Datum ontvangst : 16 maart 2020
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20200171

Locatie : Pluvierstraat 10 in Geldrop
Datum ontvangst : 17 maart 2020
Omschrijving : verbouwen woonhuis
Zaaknummer : 20200172

Locatie : Mierloseweg 22A in Geldrop
Datum ontvangst : 17 maart 2020
Omschrijving :  wijzigen gebruik voormalige  

bedrijfswoning naar burgerwoning
Zaaknummer : 20200175

Locatie : Vlier 16C in Geldrop
Datum ontvangst : 17 maart 2020
Omschrijving : realiseren escaperoom
Zaaknummer : 20200176

Locatie : Hulst 50 in Geldrop
Datum ontvangst : 18 maart 2020
Omschrijving : plaatsen tijdelijke woonunit
Zaaknummer : 20200180

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Hulst 50 in Geldrop
Omschrijving : oprichten woonhuis
Zaaknummer : 20200138

Verleende omgevingsvergunningen  
met reguliere procedure (2)

Locatie : Eikendreef 12 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 12 maart 2020
Omschrijving : verleggen oprit
Zaaknummer : 20200101

Locatie :  Mierloseweg en  
Johan Peijnenburgweg  
ongenummerd in Geldrop

Verzenddatum besluit : 18 maart 2020
Omschrijving :  rooien 18 bomen in verband  

met reconstructie rijbaan en  
ruimte geven overige bomen

Zaaknummer : 20200153

Locatie : Eendenpoel 14 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 18 maart 2020
Omschrijving : plaatsen tijdelijke woonunit
Zaaknummer : 20200103

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 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.

B E K E N D M A K I N G E N
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BEZWAAR 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 besloten de persoonslijsten van deze 
personen niet meer bij te houden. Daardoor staan zij officieel niet 
meer op dat adres ingeschreven. 

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

Van den Berg, R 07-04-1983 16-01-2020 Onbekend
Gherasim, V 27-08-1996 29-11-2019 Onbekend
Wudtke, J 01-07-1985 16-01-2020 Onbekend
Karaiskou, A 22-01-1973 16-01-2020 Onbekend
Kotsolis, EA 27-04-1996 16-01-2020 Onbekend
Pampouka, G 21-10-2000 16-01-2020 Onbekend
Tsotoulidis, K 01-12-1987 30-01-2020 Onbekend
Visser, AJ 06-03-1984 16-01-2020 Onbekend
Fakhr El Din  
Derwisch Aziz 01-07-1957 16-01-2020 Onbekend
Reintjes, VPCH 05-03-1992 22-01-2020 Onbekend
van Doornik, AJ 10-06-1982 22-01-2020 Onbekend
Lodder, APM 04-01-1969 22-01-2020 Onbekend

Een betrokken persoon kan tegen dit besluit schriftelijk bezwaar 
maken. U hebt zes weken de tijd om een brief te sturen. 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 de brief naar:
Gemeente Geldrop-Mierlo t.a.v. Publiekszaken (adresonderzoek)
Postbus 10101, 5660 GA GELDROP

Wilt u meer weten? 
Belt u dan met de adresonderzoekers van de afdeling Publieks-
zaken, telefoon (040) 289 38 93.

ZIENSWIJZE 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 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

Sanatçi, V 22-08-1996 17-03-2020 Onbekend
Baboi, VF 25-02-1996 19-03-2020 Onbekend
Mocanu, C 25-11-1984 19-03-2020 Onbekend
Mocanu, G 28-01-1995 19-03-2020 Onbekend
Yusmenov, YY 05-05-1979 19-03-2020 Onbekend
Henjaly, A 30-10-1984 19-03-2020 Onbekend
Arsene, G 06-03-1999 19-03-2020 Onbekend
Balla, P 22-08-1992 19-03-2020 Onbekend
Hoek, M 26-01-1993 19-03-2020 Onbekend
Oláh, J 22-11-1987 19-03-2020 Onbekend

Een betrokken persoon kan over dit voorgenomen besluit zijn me-
ning geven, schriftelijk of mondeling. Wanneer u dit mondeling wilt 
doen, vragen wij u een afspraak te maken via het telefoonnummer 
(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 da-
tum 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 de brief naar:
Gemeente Geldrop-Mierlo t.a.v. Publiekszaken (adresonderzoek)
Postbus 10101, 5660 GA GELDROP

Wilt u meer weten? 
Belt u dan met de adresonderzoekers van de afdeling Publieks-
zaken, telefoon: (040) 289 38 93.

Tijd voor zonnepanelen

Doet u ook mee aan het project  
De Groene Zone!
De lente is begonnen. De dagen worden weer langer. Ook gaat 
dit weekend  de zomertijd weer in. Dit betekent onder meer dat 
zonnepanelen weer steeds meer stroom gaan produceren. Een 
goed moment dus om panelen aan te schaffen als u deze nog 
niet heeft. Hiervoor kunt u meedoen aan het zonnepanelenproject 
De Groene Zone. Dit project is onlangs met een jaar verlengd tot  
1 april 2021.

Goede investering
U hebt vast al vaak gehoord dat zonnepanelen goed voor het  
milieu zijn. Als we een groter deel van onze elektriciteit met  
zonnepanelen gaan opwekken, wordt een kleiner deel van onze  
elektriciteit met fossiele brandstoffen opgewekt. En dat is goed, 
want het zijn fossiele brandstoffen die voor een heel groot deel 
van onze CO2-uitstoot zorgen. Deze CO2 komt in de atmosfeer 
terecht. Daar absorbeert het de warmtestraling van de aarde en 
straalt deze deels weer terug. Een beetje CO2 in de atmosfeer is 
nodig om de aarde warm genoeg te houden om er op te kunnen  
leven, maar inmiddels is de CO2 in de atmosfeer zo toegenomen  
dat er te veel warmte wordt vastgehouden en dit systeem uit  
balans dreigt te raken. Hierbij geldt; hoe meer CO2 we uitstoten, 
hoe warmer het wordt. Door zonnepanelen aan te schaffen draag 
je dus bij aan het beperken van klimaatverandering!
Maar zonnepanelen zijn hiernaast ook een goede financiële  
investering. Milieucentraal heeft onderzocht dat de winst van  
zonnepanelen vergelijkbaar is met een rente van 6 procent op 
een spaarrekening. Zo zijn zonnepanelen een heel rendabele  
investering. De terugverdientijd is ongeveer 8,5 jaar. 

Zonnepanelen via de gemeente
Als u ook zonnepanelen wilt aanschaffen, dan kan dat via De 
Groene Zone. Dit is het zonnepanelenproject van 12 gemeenten 
in Zuidoost-Brabant, waaronder de gemeente Geldrop-Mierlo. Met 
het project De Groene Zone helpt de gemeente inwoners zonne-
panelen te plaatsen op de eigen woning. Ook mensen die minder 
geld te besteden hebben, kunnen meedoen. 
Meteen na de plaatsing van de zonnepanelen gaan deelnemers 
minder betalen aan de afbetaling dan nu het geval is aan de  
elektriciteitsrekening (zonder zonnepanelen). Dit geld leen je  
namelijk van de gemeente tegen een rente van 1,35%. Vanaf 
2020 is het ook mogelijk om de noodzakelijke aanpassingen aan 
de meterkast mee te financieren. 

Aanpassingen meterkast
Zonnepanelen worden aangesloten op de meterkast. In 50% van 
de gevallen zijn er aanpassingen nodig in de meterkast, voordat 
deze geschikt is voor zonnepanelen. De nieuwe regeling maakt het 
mogelijk om deze kosten mee te financieren. Met de vernieuwde  
meterkast is de basisvoorziening weer op orde. De meterkast  
voldoet dan aan de nieuwste NEN norm (per 2018).

Beperkt aantal plekken per gemeente
Wil je ook zonnepanelen zonder eigen investering? Meld je aan 
via www.degroenezone.nl en ontvang een vrijblijvende offerte. 

Steek eens geen lichtje op!

Doet u mee aan het ‘Earth Hour 
(Uur van de Aarde) 2020’
Wat houdt Earth Hour (Uur van de aarde) in? 
Earth Hour is een initiatief van het Wereld Natuurfonds en voor 
het eerste gehouden in 2007. Het is uitgegroeid tot een wereld-
wijde gebeurtenis met 180 miljoen deelnemers in 180 landen en  
wordt gehouden in het weekend dat de zomertijd ingaat. Dus op 
zaterdag 28 maart.

Het is de bedoeling dat wij op 28 maart tussen 20.30 en 21.30 uur 
het licht even uitdoen en daarvoor in de plaats een kaarsje aan-
steken. Het gaat dan niet zozeer om het besparen van energie en 
CO2. Het is vooral bedoeld om iedereen ervan bewust te maken 
dat wij nog meer in actie moeten komen om onze aarde en daar-
mee onze mooie omgeving leefbaar te houden. Het is bedoeld om 
mensen te inspireren tot actie. 

Uit onderzoek blijkt dat 80% van de mensen zich zorgen maakt 
over het klimaat. Slechts een minderheid laat dit ook blijken. De 
zorgen worden namelijks met elkaar gedeeld. Onderzoek toont ook 
aan dat acties zoals Earth Hour mensen als het ware aanmoedigt  
om hun mening met anderen te delen. En als er over gepraat 
wordt, dan ligt de weg open voor verandering en actie. 

In Geldrop-Mierlo hebben we nog geen traditie om op het Uur van 
de Aarde (Earth Hour) een evenement te organiseren. Boven-
dien kan dit vanwege de corona crisis nog niet. Misschien is het  
een idee voor volgend jaar om op deze dag een evenement te 
organiseren dat in het teken staat van Earth Hour. 

Het aantal woningen met geregistreerde zonnepanelen stijgt in 
Geldrop-Mierlo. Zie hieronder de regionale en landelijke cijfers.

Percentage woningen met geregistreerde zonnepanelen
percentage
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