
Beste inwoners,
Dinsdagavond lichtte onze minister-president Rutte toe hoe het op dit 
moment staat met de corona crisis. Er zijn lichtpuntjes, zo daalt het 
aantal IC patiënten. De cijfers zijn hoopgevend. Daarom worden enkele 
maatregelen versoepeld. Deze som ik hieronder op.

Misschien had u gehoopt op een grotere versoepeling en dat kan ik me heel 
goed voorstellen. Maar voorzichtigheid nu, is beter dan spijt achteraf. 
Zeker met dit mooie weer willen we er weer op uit. Het wordt ook drukker 
op straat en op onze wegen. We missen onze sociale contacten. Ik begrijp 
dat heel goed. Het is moeilijk om op afstand van uw kwetsbare geliefden te 
blijven, niet naar de verjaardag van uw kleinzoon te kunnen gaan of even 
naar het dorp te lopen voor het pikken van een terrasje. 

De getroffen maatregelen en de onzekerheid over hoe lang het nog gaat duren, hebben grote impact op u, 
op uw gezin, op uw leven. Wij horen de zorgen die u heeft, over de schoolcarrière van uw kinderen, over 
het niet kunnen bieden van een troostende schouder aan uw kwetsbare geliefden of als u ondernemer 
bent, over de toekomst van uw bedrijf. 
Maar wij zien ook uw kracht en vindingrijkheid om aan de 1,5 meter samenleving vorm te geven. Dit zie ik 
als ik boodschappen doe bij de supermarkt in het dorp of als ik een wandeling maak in mijn nieuwe buurt. 
We houden ons over het algemeen goed aan de afspraken. 

De druk op onze zorg blijft desondanks nog altijd erg hoog. Bovendien is het belangrijk dat de normale 
zorg weer zo snel mogelijk kan worden opgepakt. En dat kan alleen als onze ziekenhuizen minder corona 
patiënten hoeven te verzorgen. Alleen samen kunnen we de kwetsbare groepen in onze samenleving  
beschermen en voorkomen dat de zorg overbelast raakt.
Daarom druk ik u op het hart om u aan de basisregels te houden. Blijf zoveel mogelijk thuis (zeker bij 
verkoudheidsklachten), werk zoveel mogelijk thuis, houd 1,5 meter afstand en was zo vaak mogelijk uw 
handen. Dit is nog steeds ontzettend belangrijk. 
Ook het merendeel van alle andere maatregelen blijft bovendien in ieder geval tot en met 19 mei van kracht 
en ook de termijn voor vergunningsplichtige evenementen wordt verlengd tot 1 september. 
Maar er zijn wel enkele veranderingen. 

Wat verandert er wel? De minister-president kondigde aan dat het basisonderwijs en de kinderopvang 
op maandag 11 mei weer open gaan. Wat betreft het voortgezet onderwijs worden scholen gevraagd na 
te denken over ‘1,5 meter onderwijs’ vanaf 1 juni. Jongeren tot 12 jaar mogen in groepsverband gaan  
sporten zonder 1,5 meter afstand. Jongeren tussen 12 jaar en 18 jaar mogen gaan sporten mits ze 1,5 meter  
afstand bewaren. Sportscholen blijven gesloten. Hoe dit exact in onze gemeente kan worden ingevuld, 
krijgt u op korte termijn nog te horen. 

Ten slotte. Ik ervaar een groot gevoel van saamhorigheid in onze gemeente. Met veel waardering zie ik 
dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt en de adviezen van de overheid goed opvolgt. Daarvoor wil 
ik u bedanken. Samen gaat het ons lukken om het virus te verslaan. Denk daarbij aan de woorden van 
onze premier: ‘De vrijheid van de een mag niet ten koste mag gaan van de gezondheid van een ander.’   
Houd vol. Zorg voor jezelf en voor elkaar.

Burgemeester Jos van Bree

Gemeente actueel

Video-boodschap wethouder  
Peter Looijmans voor zorgmedewerkers
Goedendag allemaal,

Ik ben Peter Looijmans, wethouder van zorg van welzijn en ik wil op deze onpersoonlijke manier jullie even een  
persoonlijke groet brengen. Een persoonlijke groet aan alle mensen die op dit moment keihard aan het werk zijn in 
de zorg. 

Jullie werken al hard voor onze mensen in de zorg, maar nu in 
deze tijden werken jullie extra hard voor onze coronapatiënten. 
Jullie maken lange, emotionele dagen en jullie werken onder  
omstandigheden waarbij het moeilijk is om het werk verantwoord 
te doen. Jullie moeten 1,5 meter afstand houden, maar dat gaat 
in jullie werk niet. Het werk is risicovol. Jullie nemen dat werk mee 
naar huis en dat vraagt ook offers van het thuisfront. 

En daarvoor wil ik een groot woord van dank uitspreken voor  
jullie. Voor jullie doorzettingsvermogen, voor de creativiteit  
waarmee jullie de persoonlijke betrokkenheid tonen aan jullie  
cliënten of patiënten en daarvoor zijn wij als gemeentebestuur  
erg dankbaar. Ik zou zeggen hou vol in deze barre tijden want  
alleen samen krijgen wij het coronavirus eronder.

De video vindt u op ons YouTube kanaal, maar delen we ook via 
onze andere social media kanalen. 
https://www.youtube.com/watch?v=xHDSfuyKz7c

Burgemeester belt  
met 100-jarige mevrouw 
Manders-Straathof

Op 20 april vierde mevrouw Manders-Straathof haar 
100ste verjaardag. Wat een bijzondere leeftijd. 

Burgemeester Jos van Bree heeft zijn felicitaties aan mevrouw 
Manders telefonisch overgebracht en hij heeft een mooi gesprekje 
met haar gehad. Helaas was het, in verband met het coronavirus, 
niet mogelijk om mevrouw Manders persoonlijk te feliciteren. 
Mevrouw vond het erg fijn dat de burgemeester haar gebeld heeft 
en ze heeft hem een boek beloofd wat haar vader geschreven 
heeft.
Mevrouw Manders-Straathof woont in Hof van Bethanië in Mierlo 
waar ze liefdevol verzorgd wordt en waarvoor ze heel dankbaar is.
De foto spreekt boekdelen.
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Start herinrichting 1e deel Heuvel

Deze week zijn we gestart met de herinrichting van deelplan 1 
van de Heuvel. Dit plan maakt deel uit van het centrumplan 
Geldrop waarin we samen met ondernemers, bewoners en  
andere betrokken partijen werken aan een vitaal, compact en 

gastvrij centrum. Wat dit inhoudt staat hiernaast kort beschreven. 
Op www.geldrop-mierlo.nl vindt u de volledige visie van de  
Centrumvisie Geldrop. 

Voorbereidingen gestart voor herinrichting 1e deel Heuvel. Foto: Marco Magielse

Centrumvisie Geldrop:  
Op weg naar een compact, 
vitaal en gastvrij centrum!
Het centrum van Geldrop moet een toekomst- 
bestendig, kloppend hart van Geldrop zijn waar 
de gebruiker centraal staat. Een compact en  
vitaal centrum dat dynamiek uitstraalt en relevant is  
voor de gebruikers. Een centrum dat gastvrij is en  
uitnodigt om gebruik van te maken, te verblijven en  
om te ontmoeten. Een centrum waar iedereen er toe 
doet en groen en duurzaam vaste waardes zijn. 

Compact 
Een compact centrum heeft duidelijke grenzen met een mix 
van functies voor bezoekers en gebruikers om te wonen,  
werken, verblijven en te leven. Een compact centrum is  
aantrekkelijk en overzichtelijk voor bezoekers en gebruikers. 
Het grote carré is het kernwinkelgebied waar eerst winkels  
en horeca gevestigd worden. Dit gebied kan ook plaats bieden  
aan onder andere maatschappelijke functies. De super- 
markten zijn als publiekstrekker belangrijk voor het hele  
centrum en moeten binnen dit gebied behouden blijven. 
Vanuit de compactheid is het gebied van het voormalig 
postkantoor niet geschikt voor bestemmingen die detail- 
handel, supermarkten of horeca toestaan. Een onderdoor- 
gang voor verkeer op de locatie van de voormalige ABN AMRO 
is funest voor de winkelstructuur, de beleving en veiligheid 
van bezoekers. Voor een aantrekkelijk compact winkelgebied 
is een herontwikkeling van het gebied tussen de kerk en het 
Horecaplein een mogelijkheid die we moeten onderzoeken. 
Het zou de winkelstructuur, de zichtlijnen met de kerk en het 
Horecaplein kunnen versterken. Zo wordt meer groen, meer 
wonen mogelijk en parkeren verbeterd. 

Vitaal 
Een vitaal centrum heeft een balans in de sociale, econo- 
mische en ruimtelijke betekenis voor bezoekers en gebruikers.  
Belangrijk voor de toekomstbestendigheid van het centrum 
zijn bewoners die graag gebruik maken van de voorzieningen  
en een bijdrage leveren aan de bestedingskracht en dyna-
miek. Het bevorderen van wonen kan door transformatie,  

inbreiden, ontwikkelen en door wonen boven winkels te  
stimuleren. De gemeente faciliteert hierin met open vizier 
en bewaakt de samenhang. Het centrum van Geldrop heeft 
rond het kloppend hart van het kernwinkelgebied en het  
Horecaplein nog meer troeven, de ‘iconen’. Hieronder ver-
staan we Landgoed Kasteel Geldrop, St. Brigidakerk, het 
Weverijmuseum met centrum Hofdael, de kleine Dommel  
en het St. Anna ziekenhuis. Hier liggen kansen voor ver- 
sterking van het centrum door het verbinden van deze iconen.  
Ruimtelijk maar ook in samenwerking, evenementen en  
promotie. 

Gastvrij 
Een gastvrij centrum geeft bezoekers het gevoel dat ze  
welkom zijn. Bezoekers worden ambassadeurs als ze  
geboeid blijven en binding voelen met het centrum. 
De uitgangspunten voor een gastvrij centrum zijn  
opeenvolgend: bereikbaarheid en informatie, de openbare 
ruimte, vriendelijkheid en veiligheid en horeca en vrije tijd. 
Evenementen in het centrum zijn belangrijk. Wel moet er een 
balans zijn tussen de diverse belangen en wensen. Kwaliteit 
gaat boven kwantiteit. Dit gaat over zowel grote als kleine 
evenementen.

Herinrichting Heuvel (deelplan 1)
Deelplan 1 gaat om het gedeelte Heuvel tussen Nieuwendijk en de onderdoorgang naar het Bezorgershof (het  
gekleurde vlak in bovenstaande tekening)

Wat gaan we doen?
De voorbereidingen starten deze week en duren tot en met  
24 april. Het gaat om kleine werkzaamheden met geringe hinder  
zoals het verplaatsen van de ondergrondse container en het  
verleggen van kabels. Daarna hebben we het civieltechnische 
werk verdeeld in twee werkvlakken (zie tekening: fase 1 en fase 2) 
om zo de overlast zoveel mogelijk te beperken.
• Werkvak 1: uitvoeringsperiode 28 april tot en met 22 mei
• Werkvak 2: uitvoeringsperiode 25 mei tot en met 24 juli

Contactpersoon uitvoering gemeente 
Vanwege het Coronavirus vermijden wij op dit moment zoveel  
mogelijk fysieke contacten. Wij vragen u dan ook om bij vragen  
telefonisch of per mail contact op te nemen met Wil van Dijk. 
Hij is te bereiken via telefoonnummer: (040) 2893 893 of e-mail 
w.v.dijk@geldrop-mierlo.nl.

Bereikbaarheid winkels/panden
Tijdens de werkzaamheden blijven de aangelegen panden bereik-
baar via een loopstrook voor de winkels. Het vernieuwen van het 
trottoir direct voor de winkel wordt in overleg met de aangelegen 
winkelier(s) uitgevoerd. Er mag geen enkele belemmering zijn om 
niet te gaan shoppen. Zeker in deze tijd is het voor onze winkeliers 
belangrijk dat ze bereikbaar zijn en u lokaal shopt!

FASE 1

FASE 2
Fase 1: 28 april t/m 22 mei
Fase 2: 25 mei t/m 24 juli

Shop lokaal

In het centrum van Geldrop zijn nog heel veel winkels open 
of zijn er alternatieve mogelijkheden om uw spullen te  
kopen. De centrumwinkeliers doen er alles aan om voor u het  
winkelen zo veilig mogelijk te laten verlopen. 
Kunt u niet naar de winkel komen of is deze wellicht  
gesloten? Geen probleem, kijk voor de mogelijkheden op 
Geldrop Bezorgd! www.geldropcentrum.nl/geldrop-bezorgd. 
Shop lokaal. We hebben elkaar hard nodig, want alleen  
samen maken we Geldrop Centrum.
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BEPERK DE KANS OP
EEN NATUURBRAND!
WWW.BRANDWEER.NL/NATUURBRAND

Gooi afval in de daarvoor 
bestemde bakken. Smeulend 

zwerfafval en glas is regelmatig 
een oorzaak van natuurbrand. 

De 112-meldkamer maakt gebruik van 
sms-verificatie. Houd je mobiele telefoon 

dus bij de hand. Oriënteer je in andere 
gevallen met behulp van de aanwezige 

aanduidingen van fietsrouteknooppunten 
of ANWB-paddenstoelen. 

Blijf kalm, bel 112 en geef de locatie van de 
natuurbrand door. Probeer een grote brand niet zelf te 
blussen. Verlaat de plek in de richting van de openbare 
weg of de bebouwde kom. Loop niet voor de brand uit, 

blijf uit de rook en loop altijd haaks op de rookwolk.  

Vuur maken en barbecueën mag alleen 
op speciale picknick- en vuurplaatsen. 
Houd altijd blusmiddelen als een tuinslang, 
emmer water of brandblusser bij de hand 
voor een beginnende brand.

Maak foto's of een filmpje van de situatie. 
Onthoud de locatie en eventueel persoons-
kenmerken of kenteken zodat je dit door kunt 
geven aan 112-meldkamer en hulpdiensten.   

Parkeer nooit op bospaden en 
zorg voor een vrije doorgang. 

Hoe bepaal ik mijn locatie?

Wat moet ik doen 
bij een natuurbrand?

www.geldrop-mierlo.nl
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Informatie over de rups
De eikenprocessierups is al heel wat jaren actief in Nederland. 
Voorheen kwam de rups vooral voor in Brabant en Limburg 
maar wordt inmiddels in vrijwel geheel Nederland aangetroffen.  
De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder die 
haar eitjes legt in de toppen van vooral eikenbomen waar 
ze overwintert. Van april-begin mei komen de rupsen uit de  
eitjes. Aanvankelijk zitten ze hoog in de boom. Na een aantal  
vervellingen komen groepjes rupsen samen en vormen grote 
nesten op de stammen van eikenbomen. Deze nesten bestaan 
uit een dicht spinsel van draden, brandharen, vervellingshuidjes 
en uitwerpselen. Vanuit hun nesten gaan de rupsen ’s nachts in 
processie op zoek naar voedsel. 

Wat kunt u doen om problemen te voorkomen?
Zorg bij een bezoek aan een natuurgebied waar de eikenproces-
sierups voorkomt voor goede bedekking van de hals, armen en 
benen en ga niet op de grond zitten. Probeer direct contact met 
rupsen, (oude) brandharen, spinselnesten en vervellingshuid-
jes zoveel mogelijk te vermijden. Maak kinderen attent op het 
gevaar van de eikenprocessierups. Vermijd wegen waar eiken-
bomen met veel processierupsen staan. Ook oude nesten van 
vorig jaar bevatten veel brandharen, welke kunnen verwaaien. 
Als u in uw eigen tuin te maken heeft met eikenbomen met  
eikenprocessierupsen, ga dan niet zelf de rupsen bestrijden, 
maar huur daar een deskundig bedrijf voor in of vraag daarover 
advies bij uw gemeente.

Wat kunt u doen bij (over)last?
Wanneer u plotseling last krijgt van jeuk, huiduitslag en/of  
irritaties aan de ogen en de luchtwegen dan kan dat beteke-
nen dat u in aanraking bent gekomen met brandharen van de  
eikenprocessierups. Heeft u klachten, dan is het belangrijk om 
te voorkomen dat de brandharen zich verder over het lichaam  
verspreiden. Het is daarom goed om de huid direct na bloot-
stelling met plakband te strippen. Daarna de huid en de ogen 

met lauw water afspoelen. De brandharen zijn niet gemakke-
lijk te verwijderen uit kleding. Het beste is om kledingstukken 
die besmet zijn met brandharen heel grondig te wassen (liefst 
op 60ºC). Meestal verdwijnen de klachten binnen enkele dagen 
tot 2 weken vanzelf. Bij hevige jeuk kunnen middelen tegen de 
jeuk, zoals zalf op basis van menthol, verlichting geven. Zijn de  
klachten ernstiger, dan is het verstandig naar de huisarts te gaan.
  
Voor meer informatie over de gezondheidsrisico’s neemt u  
contact op met de GGD, via www.rupsen.info.
Meer informatie vindt u ook op:
• www.brabant.nl/eiekenprocessierups 
• www.rivm.nl/eikenprocessierups 
•  www.processierups.nu en  

www.thuisarts.nl/eikenprocessierups 

Preventieve aanpak moet overlast van  
de eikenprocessierups zoveel mogelijk 
voorkomen!
Net als in 2019 wordt ook voor dit jaar een hoge plaagdruk verwacht. We zijn dan ook tijdig gestart met de monitoring  
om de ei-pakketjes en ontwikkeling daarvan in onze gemeente in kaart te brengen. Het bepalen van het juiste  
‘go’-moment en een structurele aanpak zijn de sleutelwoorden voor een efficiënte, preventieve bestrijding van de  
eikenprocessierups. Vanaf half maart zijn we wekelijks aan het monitoren of de eitjes van de rupsen uitkomen. 
Dit is afgelopen week gebeurd, daarom is de gemeente gestart met het preventief behandelen van eikenbomen 
met biologisch bestrijdingsmiddelen. De gemeente Geldrop-Mierlo laat op ruim 6600 plekken de eikenprocessierups  
preventief bestrijden. 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. 

Biologisch bestrijdingsmiddel
De preventieve bestrijding gebeurt door bomen te bespuiten 
met een biologische middel. Dit middel werkt zeer sterk tegen 
eikenprocessierupsen maar spaart andere nuttige insecten, 
dieren en vogels. Ook voor mensen heeft het middel geen 
nadelige gevolgen. Door deze bestrijding wordt voorkomen 
dat de rupsen zich ontwikkelen. Hiermee wordt dus vooraf 
overlast voorkomen.

Vogelhuisjes
Een belangrijke stap in de bestrijding van plagen is het creëren 
van een bio diverse omgeving. Dit is een natuurlijke omgeving met 
veel verschillende bomen, plantensoorten en dieren. Vogels zijn 
daarbij belangrijk, omdat zij op een natuurlijke wijze zorgen voor 
een balans en het bestrijden van plagen. We hebben om die reden 
op verschillende locaties vogelhuisjes opgehangen. Dit gebeurt 
trouwens ook in heel veel andere gemeentes. Het is een expe-
riment dus we gaan bekijken of dit gaat werken. We vinden het 
belangrijk dat we dit samen met onze inwoners handen en voeten 
geven. Daarom hebben inwoners de mogelijkheid gekregen om 
gratis een vogelhuisje te ontvangen van de gemeente. In totaal 
zijn er 550 vogelhuisjes uitgedeeld. Ook zijn er vleermuizenkasten 
opgehangen. Vleermuizen gaan ’s-nachts op jacht naar vlinders, 
ook op die manier gaan we de plaag tegen.

Nieuwe initiatieven
Verder zorgen we ervoor dat er meer soorten bloemen in onze 
gemeente komen te staan en maaien we de rond bomen het gras 
niet meer weg. Hierdoor hebben natuurlijke vijanden van de rups 
meer kans van slagen. Tot slot gaan we tien nestkasten voor 
vleermuizen plaatsen in Geldrop en Mierlo. Die vangen ’s nachts  
vlinders. Ook de vlinders die ooit eikenprocessierups waren. Deze 
vlinders kunnen eitjes meer leggen. Zo snijdt het mes aan twee 
kanten.

Extra alertheid op  
natuurbranden
Het is al een langere tijd droog in onze regio en dat 
betekent dat het risico op natuurbranden hoog is. De 
brandweer is daarom extra alert op het ontstaan van 
brand in natuurgebieden. Ook in tijden van droogte 
blijven bezoekers uiteraard welkom om een bezoek 
te brengen aan de natuur. Ben wel extra alert en meld 
verdachte zaken.

Waar moet u op letten als het erg droog is in de  
natuur?
 
•  In natuurgebieden mag je geen open vuur stoken. Ook  

vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn niet 
toegestaan, net als in de natuur koken met open vuur op 
vaste brandstoffen, zoals hout of houtskool/briketten.

•  Ga ervan uit dat de eventueel verleende ontheffing voor 
stookverboden niet meer geldig is; zie de voorwaarden van 
de ontheffing of neem hierover contact op met de verlenende  
instantie (gemeente of provincie).

•  Wees alert op verdachte situaties en meld die bij de terrein-
eigenaar of een hulpdienst. Help mee door foto’s of filmpjes 
te maken en onthoud de locatie, persoonskenmerken en 
bijvoorbeeld een kenteken als u een situatie niet vertrouwt.

•  Hou op uw verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand,  
bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of  
desnoods een emmer water.

•  Denk eraan, dat u niet overal in de natuur goed bereik hebt 
met uw mobiele telefoon. Veroorzaak niet per ongeluk een 
natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een 
prullenbak of neem het mee. Denk ook aan kolen van de 
barbecue of opgehoopt tuinafval (broei), en parkeer uw auto 
(met hete katalysator) niet in hoog en droog gras.

•  Neem eventueel een topografische kaart/GPS/wandel App 
mee als u op stap gaat.

Wat kunt u doen als er een natuurbrand is?
•  Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van 

de brand, als het mogelijk is naar de openbare weg.
•  Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand 

zich verspreidt, maar haaks op de brand. Daarmee is de 
kans kleiner dat de brand je inhaalt.

•  Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te 
komen.

•  Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door 
te geven.

•  Weet u zelf de exacte locatie niet? Geen probleem! Met uw 
hulp en toestemming kan de meldkamer zien waar u bent. 
Daarvoor gebruiken ze de ‘locatie’ van uw smartphone.
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PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Fleskensstraat 1 in Geldrop
Datum ontvangst : 9 april 2020
Omschrijving : plaatsen dubbele dakopbouw
Zaaknummer : 20200206

Locatie :  Genoenhuis ongenummerd  
(openbare ruimte nabij  
huisnummer 4) in Geldrop

Datum ontvangst : 10 april 2020
Omschrijving :  rooien één Amerikaanse eik in verband 

met slechte conditie en zwamaantasting
Zaaknummer : 20200207

Locatie :  Neerlandstraat ongenummerd  
(openbare ruimte nabij  
huisnummer 10) in Geldrop

Datum ontvangst : 10 april 2020
Omschrijving :  het rooien van één boom in verband met 

slechte conditie en zwamaantasting
Zaaknummer : 20200208

Locatie : Villapark 23 in Geldrop
Datum ontvangst : 10 april 2020
Omschrijving :  aanbrengen buitengevelisolatie  

afgewerkt met stucwerk en natuursteen
Zaaknummer : 20200209

Locatie : Villapark 23 in Geldrop
Datum ontvangst : 10 april 2020
Omschrijving :  aanbrengen veranderingen aan gevel 

en plaatsen nieuwe kozijnen
Zaaknummer : 20200211

Locatie : Villapark 23 in Geldrop
Datum ontvangst : 10 april 2020
Omschrijving : plaatsen poort en hekwerk
Zaaknummer : 20200212

Locatie : Windvang 9 in Mierlo
Datum ontvangst : 12 april 2020
Omschrijving : plaatsen serre
Zaaknummer : 20200213

Locatie :  Wilhelminastraat ongenummerd 
(openbare ruimte nabij  
huisnummer 15) in Mierlo

Datum ontvangst : 14 april 2020
Omschrijving :  het rooien van 24 lindebomen in  

verband met reconstructie riolering  
en herinrichting straat

Zaaknummer : 20200214

Locatie :  Pastoor van Hooffstraat  
ongenummerd (openbare ruimte 
nabij huisnummer 1) in Geldrop

Datum ontvangst : 14 april 2020
Omschrijving :  rooien één beuk in verband met  

slechte conditie en zwamaantasting
Zaaknummer : 20200215

Locatie : Bogardeind 176 in Geldrop
Datum ontvangst : 14 april 2020
Omschrijving : uitbreiden loods
Zaaknummer : 20200216

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

Platform ouderwijzer lanceert  
de ouderwijzertelefoon
Hulplijn biedt ouders luisterend oor, steun en tips
Juist nu is hulp geboden!

Het thuisblijven in verband met de coronacrisis is voor veel  
mensen moeilijk. Het geeft een andere dynamiek en mogelijk 
spanningen in het gezin.
Tegelijkertijd zorgt het ervoor dat de normale gesprekken die men 
nodig heeft met anderen even niet echt plaatsvinden. Kinderen, 
ouderen en eenzame mensen maken massaal gebruik van tele-
foonlijnen die voor hen zijn opgezet. Maar waar kunnen ouders 
terecht met hun vragen?

Een positieve beleving van het ouderschap is een belangrijke 
beschermende factor is voor de balans in een gezin en voor 
het veilig en gezond opgroeien van kinderen. In de coronacrisis  
hebben veel ouders behoefte aan ondersteuning of hulp als ze  
ergens over twijfelen of onzeker zijn. Veel ouders zoeken inspiratie 
of gewoon een luisterend oor, ondersteuning en begrip. Daarom 
start OuderWijzer nu met de OuderWijzerTelefoon. 

Hoe werkt de OuderWijzerTelefoon?
Iedereen die even wil sparren, stoom af wil blazen of vragen heeft 
over zijn of haar ouderschap en / of de opvoeding van zijn of haar 
kind, mag bellen naar de OuderWijzerTelefoon via 085 130 39 59.
Het doel van de OuderWijzerTelefoon is ouders een luisterend  
oor bieden en hen te steunen in hun rol als ouder. De ruim  
70 telefonisten hebben vaak jarenlange ervaring in het werken 
met ouders en kinderen en werken in kleine zelfsturende teams, 
die zorgen dat op ieder moment dat de hulplijn geopend is, er een 
enthousiaste, deskundige en hulpvaardige persoon klaar zit.

De openingstijden van de OuderWijzerTelefoon zijn op week- 
dagen van 09:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 17:00 uur, maar ook 
’s avonds van 19:00 tot 21:00 uur. In weekenden is de hulplijn voor 
ouders geopend tussen 14:00 en 17:00 uur.

Online bijeenkomst voor  
ouders van kinderen met autisme
In verband met de coronamaatregelen kon de ontmoetingsgroep voor ouders van kinderen met autisme op 8 april 
niet doorgaan. De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) biedt nu een aantal themabijeenkomsten gratis online 
aan. De filmpjes zijn te bekijken via de website van de NVA, regio Noord Brabant https://nva-nb.nl.

Online bijeenkomst ‘’overstap van basisonderwijs naar 
voortgezet onderwijs’’
Gastspreker Hanny Stoffelen informeert u over wat er bij de over-
stap van basisonderwijs (po) naar voortgezet onderwijs (vo) komt 
kijken. De bijeenkomst bestaat uit twee delen van elk ongeveer 
een half uur en is te bekijken wanneer het u uitkomt. 

Er is ook de mogelijkheid om na het kijken van de bijeenkomst 
vragen te stellen via de mail en extra informatie te ontvangen.  

Bijvoorbeeld tips voor ouders, een overzicht van competenties 
voor het voortgezet onderwijs en een overstapboekje. 

Reacties en vragen
We hopen u op deze manier toch te voorzien van heldere informa-
tie. Uiteraard zijn we benieuwd hoe dit u bevalt. Reacties horen we 
daarom graag! U kunt contact opnemen met Petra Mulders (CMD) 
en Esther Steinschuld (Plusteam), bereikbaar op 040 289 38 99 of 
14 040 of via cmdjeugd@geldrop-mierlo.nl. 

Hang de vlag uit!
Op Koningsdag is het goed gebruik om de vlag uit te hangen. En als het even kan met een oranje wimpel. Koningsdag 
is een van de weinige dagen dat de oranje wimpel uithangt. Dat gebeurt op gebouwen van de Rijksoverheid ook op 
de verjaardagen van koningin Máxima, prinses Beatrix en Amalia, de prinses van Oranje.

Vlagprotocol
Er zijn geen wettelijke regels voor het gebruik van de vlag. Wie wil 
mag op alle dagen van het jaar de vlag uithangen. Het protocol 
schrijft echter voor dat een gehesen vlag nooit de grond raakt of 
het verkeer hindert. Ook is het de gewoonte dat u de vlag niet laat 
hangen tussen zonsondergang en zonsopkomst. 

Wilt u de vlag ’s nachts wel laten hangen? Dan is het goed gebruik 
de vlag te verlichten, waardoor de kleuren goed zichtbaar zijn.

Samenwerken aan een compact, vitaal en gastvrij Geldrops 
centrum 

Afvalinzameling Koningsdag
Op Koningsdag (27 april) wordt er geen afval ingezameld. Ook de milieustraat is op deze feestdag gesloten.

Cure Afvalbeheer compenseert deze feestdag door op een an-
dere dag het afval in te zamelen. Wordt uw afval normaal ge-
sproken op een maandag ingezameld? Kijk dan op de afvalka-
lender op welke dag u het afval aan kunt bieden.

Inhaaldag oud papier
In sommige delen van Geldrop vervalt door Koningsdag de  

inzameling van oud papier. In de Afval-app ziet u op welke in-
haaldag uw oud papier wordt opgehaald.

Op tijd aanbieden tijdens inhaaldagen
Het is mogelijk dat het afval op een ander tijdstip wordt opgehaald  
dan u gewend bent. Zorg er daarom voor dat uw afval vóór  
7:30 uur buiten staat, zodat Cure uw afval kan inzamelen.

Gemeentehuis en  
milieustraat gesloten  

op Koningsdag
Het gemeentehuis is vanwege Koningsdag gesloten  
op maandag 27 april. Er is dan ook niemand telefonisch  
bereikbaar. Voor storingen en calamiteiten belt u het  
meldingennummer (040) 289 38 93. De Milieustraat is ook 
gesloten op 27 april. Kijk op www.cure-afvalbeheer.nl of  
bekijk de Cure Afval app voor meer informatie over het  
ophalen van afval en oud papier.



Gemeente actueel
Locatie :  Zonnedauw ongenummerd  

(openbare ruimte nabij  
huisnummer 45) in Mierlo

Datum ontvangst : 15 april 2020
Omschrijving :  rooien 11 kastanjebomen in verband 

met slechte conditie, zwamaantasting en 
bloedingsziekte

Zaaknummer : 20200217

Locatie :  Leemkuylen ongenummerd  
(openbare ruimte nabij  
huisnummer 49) in Geldrop

Datum ontvangst : 15 april 2020
Omschrijving :  het rooien van één es in verband  

met niet duurzaam te handhaven
Zaaknummer : 20200218

Locatie : Linze 3 in Geldrop
Datum ontvangst : 15 april 2020
Omschrijving :  brandveilig gebruiken  

kinderopvanglocatie
Zaaknummer : 20200220

Locatie : Hertogenlaan 39 in Geldrop
Datum ontvangst : 15 april 2020
Omschrijving : plaatsen overkapping
Zaaknummer : 20200221

Locatie :  Bisschop van Mierlostraat 21  
in Mierlo

Datum ontvangst : 16 april 2020
Omschrijving : plaatsen dakkapel
Zaaknummer : 20200222

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie :  Johan Peijnenburgweg -  
Sluisstraat (kruising) in Geldrop

Omschrijving : verleggen fietspad
Zaaknummer : 20200121

Verleende omgevingsvergunningen met  
reguliere procedure (2)

Locatie : Amroth 3 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 9 april 2020
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20200123

Locatie : Hulst 50 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 16 april 2020
Omschrijving : oprichten woonhuis
Zaaknummer : 20200138

Locatie : Mierloseweg 1 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 16 april 2020
Omschrijving : plaatsen Karibu prieel
Zaaknummer : 20200165

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. 

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.

MELDING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo maken op 
grond van de Wet milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht 
bekend, dat er meldingen zijn ingediend op grond van het “Besluit 
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer” voor:
•  Het oprichten van een inrichting voor het uitvoeren van  

zeefdruk activiteiten (aan huis gebonden) aan de Leemkuylen 1 
in Geldrop. De melding is ingediend op 6 maart 2020

•  Het veranderen van een inrichting (Van Nuenen Transport en 
Logistiek B.V.) aan de Spaarpot 7 in Geldrop. De melding is  
ingediend op 14 april 2020

De meldingen en andere stukken die van belang zijn liggen 
van 24 april t/m 7 mei 2020 ter inzage in de publiekshal van het  
gemeentehuis, De meent 2 in Geldrop. De openingstijden van het 
gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 9.00 uur 
tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur.

Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u telefonisch 
een afspraak maken met Jos van Hoeij (tel. 040 2893783) of  
Hans van Santvoort (tel. 040-2893781).

HERINRICHTING TALINGSTRAAT

Wij zijn van plan om de Talingstraat opnieuw in te richten. Hier-
voor is een voorlopig ontwerp uitgewerkt. De plannen liggen van 
vrijdag 24 april tot en met donderdag 4 juni a.s. ter inzage en 
iedereen kan hierop reageren.

Plannen 
Woningbouwplan Talingstraat is in aanbouw. De bouwwerk- 
}zaamheden vorderen gestaag en de woningen zullen dit jaar  
opgeleverd gaan worden. Wanneer de bouwwerkzaamheden 
zijn afgerond en het meeste bouwverkeer weg is willen wij de  
Talingstraat zelf gaan herinrichten. Dit is noodzakelijk, omdat de 
nieuwe woningen die georiënteerd zijn op de Talingstraat anders 
niet voldoende parkeergelegenheid hebben, wat tot overlast in de 
straat zal leiden. Daarnaast willen wij met de herinrichting van de 
Talingstraat bereiken dat de ontsluiting van de nieuwe woonwijk 
een opknapbeurt ondergaat, waarmee de veiligheid, bereikbaar-
heid en leefbaarheid van de straat en de wijk verbetert.

Inspraak 
De plannen liggen van vrijdag 24 april tot en met donderdag  
4 juni a.s. ter inzage in de publiekshal in het gemeentehuis, De 
Meent 2 in Geldrop. Binnen de genoemde termijn kan iedereen 
schriftelijk of mondeling op de plannen reageren. Schriftelijke  
reacties stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders,  
Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Voor mondelinge reacties of  
meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Ies van  
Overbeeke of de heer Ad van den Aker van de afdeling Ruimte. Zij 
zijn te bereiken via telefoonnummer 040 289 38 93. De plannen 
zijn ook te bekijken op onze website: www.geldrop-mierlo.nl. 

Planning 
Na de inspraakperiode zal het college van burgemeester en  
wethouders mede op basis van de ingekomen reacties een  
definitief herinrichtingsplan vaststellen. Uitvoering van de her- 
inrichting is gepland in de tweede helft van 2020. 


