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Lintjesregen in Geldrop-Mierlo
Op vrijdag 24 april heeft burgemeester J.C.J. van Bree vier personen in Geldrop-Mierlo verrast met een Koninklijke onderscheiding. Hij stelde de gedecoreerden telefonisch op 
de hoogte dat ze een lintje ontvangen. Dit in verband met het coronavirus. Op een nog nader te bepalen datum zal de burgemeester de versierselen persoonlijk opspelden.

Meneer H.P.J. (Dirk-Jan) Doensen • Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1989-heden:  -  Lid van gilde Sint-Joris Zesgehuchten als schutter en  
voor-vendelier. 

 -  Leidt nieuwe vendeliers op van de eigen vereniging maar ook  
van andere gilden.

1993-1996:  Koning van het gilde en in die hoedanigheid lid van het bestuur.
1996-1999:  Koningsdeken en in die hoedanigheid lid van het bestuur. 
2005-2008   Toegevoegd bestuurslid vanwege de organisatie van de  

Kringgildedag Kring Kempenland. 
2009-heden:  Deken-penningmeester van gilde Sint-Joris Zesgehuchten.
2011-2013:   Waarnemend voorzitter. 
2008-heden:  -  Gebouwbeheerder van accommodatie gilde  

Sint-Joris Zesgehuchten. 
 -   Redactielid van het jaarboek van gilde Sint-Joris Zesgehuchten. 

1989-2019:  Commissielid van de boekenbeurs verantwoordelijk voor het  
ophalen van de boeken bij particulieren in de wijde omtrek. 

2003-heden:  -  Raadsheer Vendelen binnen Kring Kempenland, de over- 
koepelende organisatie van 52 gilden in de regio Eindhoven. 

   -  Coördineert de activiteiten die op kringniveau met vendelen te 
maken hebben.

   -  Coördinator bij de jaarlijkse Kringgildedag van Kring Kempenland.
   -  Bestuurslid van Bond van Schuttersgilden van Kring Kempenland. 
  -  Lid van de federatieve vendelcommissie van de Noord-Brabantse 

Federatie voor Schuttersgilden.
1984-heden: Lid (tenor) van het Kerkkoor Zesgehuchten.
1999-heden: Bestuurslid in de functie van penningmeester.

Mevrouw G.G.M. (Franka) Dekkers-Dat • Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1998- heden:  Langdurige mantelzorg voor meerdere familieleden.  
Deze mantelzorgtaken zijn voor decoranda levensbepalend  
geweest. Deze zorgtaken zijn voor haar een allesbepalende  
levensinvulling geweest.

2006-heden:  - Voorzitter van de vereniging Zijactief. 
 -  Verzorgt de ziekenbezoeken van de leden en samen met andere 

bestuursleden themamomenten zoals de paasbrunch en de  
kerstviering. 

 -  Organiseert de jaarlijkse dagreis voor de leden. 
 -  Actief betrokken bij de twee tot drie excursies per jaar net als bij 

de organisatie en uitvoering van de twee kledingbeurzen waarvan 
de baten volledig naar de vereniging gaan. 

 -  Draagt zorg voor de prijzen van de loterij die vier keer per jaar 
georganiseerd wordt. 

1995-heden:  -  Bestuurslid van KansPlus van 1995 tot 2012.  
Sinds 2012 actief als lid en vrijwilliger. 

 -  Organisator en begeleider van maandelijkse bijeenkomst van 
de vereniging voor ouders van mensen met een verstandelijke 
beperking: “Moeders voor Moeders”. Zij komen bij elkaar om van 

gedachten te wisselen over elkaars problemen, zaken waar ze 
tegen aan lopen en hoe andere moeders hiermee omgaan.

 -  Actief als vrijwilliger bij de soos op zondagavond, samen met  
haar echtgenoot.

 -  Lid van de werkgroep Verwendag, een dag waarop het  
soosseizoen werd afgesloten met allerlei activiteiten.

 -  Vrijwilliger bij de organisatie en de uitvoering van de verschillende 
carnavalsvieringen in soosgebouw den Dissel in Asten.

 -  Binnen de werkgroep kienen organiseerde en begeleidde zij de 
kienavonden. 

 -  Voor mensen met een beperking wordt eenmaal per jaar werd 
een dagtocht georganiseerd waar decoranda nauw bij betrokken 
was. Bij het jaarlijkse zomerkamp zorgde zij voor de  
voorbereiding en het maken van het afsluitende eten. 

 -  Decoranda was in de voorbereiding en de begeleiding van  
het jaarlijkse popfestival voor mensen met een beperking in  
Eindhoven: Concerti Fetti; een grootschalig concert in het  
Beursgebouw in Eindhoven waar ongeveer 3.500 mensen  
aanwezig zijn.

Meneer F.J.M. (Frans) Thijssen • Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1977-2019:  Leerkracht en 27 jaar directeur van basisschool De Beneden  
Beekloop onderdeel van Stichting Nutsscholen Geldrop. Onder 
zijn leiding is de school, die onder de opheffingsnorm zat, gegroeid  
tot ruim 300 leerlingen. Hij heeft dat onder meer gedaan door,  
zeker voor die tijd, bijzondere maatregelen te treffen, zoals een  
continurooster. Als bovenschools beleidsmedewerker heeft hij  
kennismakingsavonden voor het Voortgezet Onderwijs georganiseerd.

1990-2018:  Bij Carnavalsvereniging de Geldropse Jagers 2018 heeft decorandus  
zich bezig gehouden met het organiseren van kindermiddagen, het 
presenteren van zittingsavonden, maken van een carnavalskrant 
voor alle inwoners van de gemeente Geldrop. 

1990:  -  Prins Pedagogius Frans I van de Geldropse Jagers.
 -  Lid (trombone) van de blaaskapel van de Geldropse Jagers.
1991-2004: Lid van de Raad van Elf. 
2004-2017:  Vorst van de Geldropse Jagers, verantwoordelijk voor de etiquette, 

representatie en presentatie van de club bij eigen evenementen en 
bij uittredens naar andere verenigingen. Hij was in die hoedanigheid 
ook bestuurslid en zit in de commissie die verantwoordelijk was voor 
het zoeken en het installeren van een nieuwe Prins. 

2017-heden:  Grootvizier van de Geldropse Jagers. 
2003-2018:  Bestuurslid van Schoolbuitenhuis de Vliehors. Als drijvende kracht 

verantwoordelijk voor de planning van het schoolbuitenhuis,  
contacten met ondernemers op Vlieland, de financiële administratie 
evenals onderhoud van het gebouw.

2007-2018:  Bestuurslid van de Commissie Boerenbruiloft Eindhoven. In die hoe-
danigheid hield hij zich bezig met diverse evenementen die te maken 
hadden met de traditionele rode draad in de Eindhovense carnavals-
wereld, zoals de bekendmaking van de verloving van het bruidspaar 
en de presentatie van de boerenbruiloft op de Stadse Mert.

2007-2018: Bestuurslid (penningmeester) bij kookclub “Gout de Vie”.
2016-heden:  Voorzitter van Stichting Geldrop Anders en sinds 2017 ad interim 

penningmeester. De stichting organiseert jaarlijks een driedaags 
muzikaal evenement in Geldrop (o.a. Zingg Geldrop Zingg en  
Blaaskapellen Festival). Als voorzitter onderhoudt decorandus de 
contacten met de gemeente en met andere organisaties waarmee 
samenwerking is. 

2009-heden: Presentator van het Blaaskapellen Festival. 
2017-heden: Burgercommissielid van DGG (Democratische Groepering Geldrop).

Meneer F.J.M. (Frans) Parren • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

2007-heden:  Lid van de werkgroep activiteiten van de Bibliotheek Dommeldal, 
belast met organisatie en ceremoniemeesterschap bij lezingen, 
workshops en diverse andere activiteiten voor de jeugd en  
volwassenen.

2000-heden:  -  Bestuurslid en vanaf 2013 voorzitter van de Bedevaart Handel. 
  -  Organisator van de jaarlijkse bedevaartwandeling van  

Geldrop naar Handel, verantwoordelijk voor een goed verloop,  
overnachtingsplekken, catering en externe (media-) contacten.

 -   Initiatiefnemer van herdenkingsboekje ter gelegenheid van  
het 350-jarig bestaan.

2007-2018:  -  Voorzitter van Stichting Gemeenschapshuis Zesgehuchten. De 
stichting beheerde 2 locaties voor de verhuur aan organisaties 
met een sociaal-cultureel karakter. Als voorzitter onderhield hij 
de contacten met de huurders en beheerders van de panden en 
gemeente Geldrop-Mierlo.

 -  Verantwoordelijk voor beheer tijdens verbeterprojecten aan de 
panden.

2005-2013:  Lid Programmabeleidbepalend Orgaan (PBO) verantwoordelijk 
voor vaststelling van en toezicht op het programmabeleid van de 
Stichting Lokale Omroep Geldrop-Mierlo (SLOGM).

2010-2012: -   (Ad-interim) voorzitter van het Programmabeleidbepalend Orgaan 
(PBO) van Stichting Lokale Omroep Geldrop-Mierlo (SLOGM).

 -   Verantwoordelijk voor het in lijn brengen van het programma-
beleid van de SLOGM met de subsidieregels van de Mediawet. 

1981-1986:  Voorzitter Democratische Groepering Geldrop (DGG) verantwoor-
delijk voor het opzetten van campagnes rond de verkiezingen, het 
opstellen van het verkiezingsprogramma samen met lijsttrekker en 
andere actieve leden en informateur van de partij in 1982 en 1986.

2003-2012:  Sinterklaas bij Stichting Bolivia Komité Geldrop. Het Komité 
zamelde geld in om zo jongeren in Zuid-Amerika een opleiding en 
betere kans in het leven te geven. 

1982-2005:  Voorzitter van Kringbestuur Geldrop/Heeze/Leende Vakbond de 
Unie (formeel: Unie, Afdeling Geldrop-Heeze). Belangenbehartiger 
van de leden van de Unie waarvan het merendeel werkzaam  
was bij Philips en DAF. Organisator van nevenactiviteiten, zoals  
excursies naar bedrijven en de jaarlijkse jaarvergadering incl. bingo.

1968-1975:  Districtsvoorzitter van de katholieke jeugdclubs onder andere in 
Waalre, Budel, Budel-Dorplein, Heeze, Leende en Geldrop.  
Hij adviseerde de leid(st)ers en organiseerde districtsactiviteiten 
zoals cursussen.

1965-1969:  Leider bij hobbyclub “de Knutselaar”. Decorandus was mede- 
bedenker van het activiteitenprogramma dat voornamelijk bestond 
uit handenarbeid en knutselen. Organisator van het jaarlijkse 
themakamp. 
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Regels van het vlaggen  
op 4 en 5 mei 2020
(anders in verband met corona)

Vanwege de coronacrisis vieren we Dodenherdenking 
en Bevrijdingsdag zoveel mogelijk thuis dit jaar. Ook het 
vlagprotocol op 4 mei is anders dan normaal. 

Vlag halfstok op 4 mei
Op maandag 4 mei mag de vlag normaal gesproken pas om 18.00 
uur halfstok gehesen worden. Maar vanwege de coronasituatie 
vraagt het Nationaal Comité 4 en 5 mei om dit jaar op 4 mei de 
vlag thuis de gehele dag halfstok te hangen. Zo kan er, ondanks 
de coronamaatregelen, toch uitgebreid (vanuit huis) worden  
stilgestaan bij de Dodenherdenking.

Driekleur in top op 5 mei
Op dinsdag 5 mei 2020 is het Bevrijdingsdag en gaat de driekleur 
in top, zonder oranje wimpel. De wimpel wordt alleen gehesen op 
de verjaardagen of bij bijzondere gelegenheden van leden van het 
Koninklijk Huis.

Voor zonsondergang binnen halen
Het is de gewoonte dat u de vlag niet laat hangen tussen zonson-
dergang en zonsopkomst. Alleen wanneer de kleuren nadrukkelijk 
met kunstlicht worden verlicht mag de vlag tot 24.00 uur blijven 
hangen.

Afvalinzameling  
Bevrijdingsdag
Op dinsdag 5 mei wordt er geen afval ingezameld i.v.m.  
Bevrijdingsdag. Ook de milieustraat is op deze feestdag  
gesloten.

Cure Afvalbeheer zamelt op een andere dag het afval in. Wordt 
uw afval normaal gesproken op een maandag ingezameld? Kijk 
dan op de afvalkalender op welke dag u het afval aan kunt bieden.

Uitzondering: oud papier
Oud papier dat normaal gesproken op Bevrijdingsdag wordt  
ingezameld, wordt niet ingehaald. U kunt dit aanbieden op de 
eerstvolgende normale ophaaldag.

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.

Buurkracht helpt! Word buren van  
iedereen in Nederland 
Nederland zit op slot. Veel mensen kunnen niet meer op bezoek bij hun familie of vrienden. Ze kunnen hun dierbaren 
niet goed meer helpen. Als buur van die dierbaren kan dat wel. En uw buren ook. De hond uitlaten, medicijnen halen, 
boodschappen doen. Neem het over. Gebruik uw buurkracht en help mee met de actie Allemaal Buren. Zo worden we 
in Nederland allemaal buren van elkaar.

Herkent u dit? 
Maaike gaat gewoonlijk elke week langs bij haar bejaarde moeder. 
Maar dat kan nu niet meer, want ze woont te ver weg. U woont 
toevallig naast haar moeder en houdt graag een oogje in het zeil. 
Hoe fijn zou het zijn als u dit Maaike kon laten weten? En hoe fijn 
zou het zijn als Maaike wist dat ze u dit kon vragen?

Johan wil zijn oude vriend Jacob graag verrassen. Maar hij woont 
niet in de buurt. U woont tegenover Jacob en uw kinderen zijn 
dol op krijten op straat. Wat zou het leuk zijn als uw kinderen een 

straattekening voor Jacob konden maken, uit naam van Johan?  
Wat zou er gebeuren als Johan het u kon vertellen?

Dat kan! 
Start in uw Buurt een Allemaal Burenactie en word  
buren van iedereen in Nederland. Daarmee laat u 
de Maaike’s en Johan’s in Nederland weten: ik wil  
helpen!
Hoe u dat kunt doen leest u op www.buurkracht.nl/
allemaal-buren.

Ben juist nu alert op (cyber)criminaliteit!
In een tijd waarin mensen elkaar zoveel mogelijk proberen te helpen tijdens deze coronacrisis en zich van hun 
goede kant laten zien, aarzelen (cyber)criminelen helaas niet om gebruik te maken van deze crisis. Met slinkse trucs  
proberen zij een slaatje te slaan uit de coronacrisis. Het is daarom van belang om juist nu hier extra alert op te zijn. 

De criminaliteit waar u bijvoorbeeld aan moet denken zijn  
cyberaanvallen in tijden van thuiswerken, phishing mails, tele-
foonfraude, babbeltrucs, onbetrouwbare cybertest en malafide  
webshops. Deze en volgende week geven wij u tips om u vooral in 
deze tijd hier tegen te weten! 

Wat te doen tegen cyberaanvallen in tijden van thuiswerken?
Er is een toename te zien van het aantal cyberaanvallen. Door 
de toename van het telewerken hebben veel meer medewerkers 
dan voorheen van buitenaf toegang tot netwerken van bedrijven 
en organisaties waardoor de risico’s toenemen. Op het werk  
worden systemen regelmatig geüpdatet om hacken te voorkomen. 
Bij videobellen weet je niet altijd waar de informatie uit de video-
conferentie terechtkomt. Cybercriminelen kunnen systemen van 
vitale infrastructuren platleggen.

Tips: 
-  zorg ook thuis voor een update van het werksysteem en voor 

een goed anti-virus programma op de eigen computer
-  gebruik goede systemen om te videobellen en deel daarbij 

geen persoonsgegevens 
-  pas op met e-mails van onbekende afzenders, surf niet naar 

obscure websites en klik niet op linkjes in e-mails. 

Wat te doen tegen phishing mails?
Cybercriminelen maken vaak gebruik van e-mail, tekstbericht of 
een betaalverzoek met een foute link, om je gegevens te achter-
halen of je over te halen om geld over te maken. Dit heet phishing. 
Vaak worden die berichten zogenaamd gestuurd vanuit overheids-
instanties, (nep)bedrijven of werkgevers. Ook rondom het coro-
navirus wordt daar misbruik van gemaakt, denk hierbij bijvoor-

beeld aan e-mails over een antibacteriële bankpas of het opnieuw  
instellen van een wachtwoord omdat je thuiswerkt.

Tips: 
-  Zorg dat u alleen de berichtgeving opvolgt van officiële  

instanties. Deze instanties zullen u nooit via e-mail vragen 
om inloggegevens, wachtwoorden, pincodes etc. 

-  Let ook op voor het klikken op onbekende linkjes in e-mails, 
verwijder de berichten direct. 

Wat te doen tegen telefoonfraude?
Ook via telefoonfraude gebruiken criminelen het coronavirus om 
mensen op te lichten. 

Tips:
-  Ook hiervoor geldt dat u alleen berichtgeving en dergelijke 

op moet volgen van officiële instanties. Deze zullen niet 
snel iemand bellen als u zelf niet het initiatief hebt genomen  
bijvoorbeeld met een specifieke vraag. 

-  Als u toch wordt gebeld, verifieer dan altijd, bijvoorbeeld door 
de overheidsinstantie zelf terug te bellen. Zodat u er zeker 
van bent, dat u niet wordt opgelicht. 

-  En ook hier geldt, geef nooit wachtwoorden en pincodes af.

Meer lezen over (cyber)criminaliteit? 
Ga dan naar veiliginternetten.nl (een 
initiatief van Ministerie van Econo-
mische Zaken en Klimaat, Nationaal  
Cyber Security Centrum en Platform 
voor de Informatie Samenleving).

Gemeentehuis gesloten op 4 en 5 mei
Het gemeentehuis is gesloten op maandag 4 mei en dinsdag 5 mei.  
Er is dan ook niemand telefonisch bereikbaar. 

Voor storingen en calamiteiten belt u het  
telefoonnummer (040) 289 38 93 of gebruik het formulier op 
onze website: www.geldrop-mierlo.nl/melding-openbare-ruimte

Kent u iemand die  
een lintje verdient?
Vraag dan een  
Koninklijke Onderscheiding  
voor 2021 aan!
Jaarlijks worden tijdens de traditionele Lintjesregen  
inwoners gedecoreerd die een bijzondere plaats  
innemen in onze samenleving. Het is steeds een bijzonder  
feestelijke gebeurtenis, niet alleen voor de gedeco- 
reerden, maar ook voor hun families en vrienden én voor 
de organisaties/verenigingen waar zij voor werken. 

Wilt u ook iemand voordragen voor een lintje? De voorstellen voor 
de Lintjesregen 2021 moeten vóór 1 juli 2020 bij de gemeente zijn 
ingediend.

Voor meer informatie over het aanvragen van een lintje kunt u kijken 
op www.geldrop-mierlo.nl, bellen naar het cluster Communicatie  
(040) 289 38 93 of stuur een e-mail aan 
koninklijkeonderscheidingen@geldrop-mierlo.nl.
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PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Zandoogje 9 in Mierlo
Datum ontvangst : 16 april 2020
Omschrijving : aanleggen zwembad
Zaaknummer : 20200223

Locatie : Genoenhuis 8 in Geldrop
Datum ontvangst : 17 april 202
Omschrijving : realiseren aanbouw met kelder
Zaaknummer : 20200224

Locatie : Wede 2 in Geldrop
Datum ontvangst : 17 april 2020
Omschrijving : oprichten Lidl-filiaal
Zaaknummer : 20200225

Locatie : Industriepark 13 in Geldrop
Datum ontvangst : 20 april 20200
Omschrijving : oprichten kantoor
Zaaknummer : 20200226

Locatie : Aragorn 14 in Geldrop
Datum ontvangst : 21 april 2020
Omschrijving : plaatsen klokkenstoel
Zaaknummer : 20200229

Locatie : Wilhelminastraat 88 in Mierlo
Datum ontvangst : 22 april 2020
Omschrijving : verbouwing woonhuis
Zaaknummer : 20200233

Locatie : Pastoor de Winterstraat 3 in Mierlo
Datum ontvangst : 22 april 2020
Omschrijving : plaatsen zonnepanelen
Zaaknummer : 20200232

Locatie : Kapelweg 23 in Mierlo
Datum ontvangst : 23 april 2020
Omschrijving : uitbreken draagmuur
Zaaknummer : 20200234

Verlenging beslistermijn aanvragen  
omgevingsvergunning (1)

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

Locatie :  Bisschop van Mierlostraat 97  
in Mierlo

Omschrijving : verbouwen en uitbreiden bijgebouw
Zaaknummer : 20200075

Verleende omgevingsvergunningen met  
reguliere procedure (2)

Locatie : Hulst 50 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 23 april 2020
Omschrijving : plaatsen tijdelijke woonunit
Zaaknummer : 20200180

Locatie : Adelaartlaan 19
Verzenddatum besluit : 23 april 2020
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20200171

Locatie : Oosteinde 3 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 23 april 2020
Omschrijving : actualiseren brandveilig gebruik gebouw
Zaaknummer : 20200144

Locatie : Bekelaar 2 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 23 april 2020
Omschrijving :  uitbreiden boerderij en plaatsen  

overdekt terras
Zaaknummer : 20200169

Locatie : De Hooge Akker 21 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 23 april 2020
Omschrijving : plaatsen twee reclameborden
Zaaknummer : 20200198

Locatie : Wilhelminastraat 36 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 16 april 2020
Omschrijving : aanleggen oprit
Zaaknummer : 20200166

Verleende aanvraag omgevingsvergunning met uitgebreide 
procedure (4)

Locatie : Heuvel 1A in Geldrop
Datum ter inzage : 24 april 2020
Omschrijving :  toevoegen 4 hotelkamers aan  

gebruiksvergunning
Zaaknummer : 20190694

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

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 bezwaar-
schrift 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 4 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. Het besluit is gel-
dig 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

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.

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING

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

Hoek, M 26-01-1993 19-03-2020 Onbekend
Asiemor, MCKO 21-04-2011 25-02-2020 Onbekend
Ramezani, D 21-03-1987 25-02-2020 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
Oláh, J 22-11-1987 19-03-2020 Onbekend
Sanatçi, V 22-08-1996 17-03-2020 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 
Publiekszaken, 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 persoonslijs-
ten van deze personen niet meer bij te houden. Wanneer een  
definitief besluit is genomen, staan zij officieel niet meer op 
dat adres ingeschreven.

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

Salesman, CWH 16-09-1966 10-04-2020 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 
14040 of (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 datum 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 me-

ning over wilt geven
•  de reden waarom (uw mening) u het niet eens bent met dit voor-

genomen 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 
Publiekszaken, telefoon (040) 289 38 93.

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

www.facebook.com/gemeente.geldropmierlo

Vind ons leuk op


