
Gemeente actueel

Corona in Geldrop-Mierlo

Dodenherdenking boodschap burgemeester Jos van Bree
Beste mensen,

Normaal komen we vandaag samen op het Brits  
Ereveld om de Nederlandse slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog en de slachtoffers van oorlog 
en vredesmissies te herdenken.

Dit jaar is het anders, het léven is anders. 
We bevinden ons midden in een crisis van ongekende  
omvang. Het coronavirus kluistert ons aan huis en 
beperkt ons in onze vrijheid. 

De maatregelen die ons zijn opgelegd hebben er voor 
gezorgd dat we de kranslegging vandaag zonder  
publiek hebben gedaan. Toch wil ik graag even kort 
het woord tot u richten.

Afgelopen jaar én dit jaar herdenken we in Neder-
land het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog,  
75 jaar geleden. We staan stil bij de vrijheid die  
stevig is bevochten door helden die daarvoor grote  
offers hebben gebracht. Daaronder ook de soldaten  
die op het Britse Ereveld hun laatste rustplaats  
hebben gevonden. 

Geen Nederlanders, maar soldaten uit het buitenland. 
Engelsen, Amerikanen, Canadezen, Schotten en 
Australiërs, die voor óns streden tijdens de Tweede  
Wereldoorlog. Zij gaven hun leven voor hun bond- 
genoten! 
Voor de vrijheid van ONS, Nederlanders! 

De bevrijding betekende het herstel van onze vrije 
en open democratische rechtsstaat. De rechten en 
vrijheden die daarbij horen, zijn niet vrijblijvend. Ze 
scheppen voor iedereen een verantwoordelijkheid 
voor het behoud en het versterken ervan.

Soms vraagt vrijheid ook offers, offers zoals we in de 
afgelopen weken ook van u hebben gevraagd. Offers 
als teken van solidariteit en verantwoordelijkheid voor 
ons allemaal. Ze staan echter in schril contrast tot de 
ontberingen en offers die onze bevrijders voor ons 
hebben gebracht. 

Het Brits Ereveld is een plek voor herinneringen en 
om stil te staan bij de verhalen. Om stil te staan bij 
wat er is gebeurd en om de verhalen door te geven, 
zodat ze niet vergeten worden. 
Want alleen door de verhalen te blijven vertellen,  
krijgen slachtoffers van toen nu het respect dat ze zo 
verdienen. 

Ik had graag vanavond samen met u deze verhalen 
opgehaald. Om te beseffen dat iedereen een verant-
woordelijkheid heeft voor het leven van een ander. En 
bescheiden en dankbaar te zijn voor alle opofferingen 
van anderen, waardoor wij nu in vrijheid in Nederland 
leven.

Ik hoop dat u vanavond in kleine kring wilt stilstaan bij 
hen die ons respect verdienen. 

Om 20.00 uur ben ik twee minuten stil. Doet u mee?

Burgemeester Jos van Bree

Sporten voor jongeren weer mogelijk  
onder voorwaarden
Dinsdag 21 april werd bekend dat kinderen en jongeren weer buiten mogen gaan sporten. Vanaf 29 april kunnen 
sportverenigingen de buitentrainingen voor kinderen tot en met 12 jaar weer hervatten. Datzelfde geldt ook voor 
jongeren van 13 tot en met 18 jaar, echter onder de voorwaarde dat hiervoor de 1,5 meter onderlinge afstand 
wordt aangehouden. Ook in onze gemeente mogen de sportverenigingen die dat willen, hun jeugdleden weer  
sportactiviteiten aan te bieden.
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Hockey Geldrop is één van de sport-
verenigingen in Geldrop-Mierlo die 
haar deuren weer heeft geopend  
voor trainingen van jeugd tot en met  
18 jaar. Simone van der Heiden (voor-
zitter Hockey Geldrop), wethouder 
Peter Looijmans (Sport) en trainster Arlette Scheepers 
zijn blij dat er weer onder begeleiding gesport kan  
worden. Hockey Geldrop heeft allerlei maatregelen  
genomen om ervoor te zorgen dat dit gebeurt volgens de 
corona voorschriften van de overheid en de KNHB. 
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Sportprotocol
Alleen georganiseerd en sporten onder begeleiding wordt toe-
gestaan. Wedstrijden zijn niet toegestaan. Voor alle recreatieve 

sporters boven de 18 jaar blijven de sportparken gesloten tot  
nadere berichtgeving. Ook verwijzen wij naar de protocollen  
NOC-NSF. Deze protocollen kunt u hier vinden: https://nocnsf.nl/
sportprotocol. Sommige sportbonden hebben eigen protocollen 
als aanvulling op het protocol van NOC-NSF. Deze protocollen 
vindt u op de website van de desbetreffende sportbonden. Wij 
vragen onze verenigingen zich nadrukkelijk aan de regels van het 
kabinet en aan deze protocollen te houden.

Sporten in Geldrop-Mierlo
Afgelopen week hebben wij via onze buurtsportcoaches met een 
aantal verenigingen contact opgenomen. Gevraagd is op welke 
wijze de verenigingen vorm willen geven aan hun activiteiten 
voor jeugdleden. Uit deze inventarisatie blijkt dat een groot aantal  
verenigingen graag wil beginnen en bij het opstellen van haar  
plannen rekening houdt met de regels van het kabinet en het 
RIVM.
Naast het hervatten van de verenigingsactiviteiten komt er ook 
de mogelijkheid voor kinderen en jongeren die geen lid zijn van 
een vereniging om onder begeleiding te sporten. Onze buurtsport- 
coaches zullen hiervoor sportactiviteiten organiseren. Op dit  
moment zijn wij bezig met het voorbereiden van deze activiteiten. 
Welke activiteiten georganiseerd gaan worden en wanneer deze 
zullen plaatsvinden maken wij bekend op de website van onze 
buurtsportcoaches: www.leefgeldrop-mierlo.nl.
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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, telefoon- 
fraude, 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 babbeltrucs?
Criminelen passen hun babbeltrucs aan op de actualiteit. Zo zijn 
er al voorbeelden van andere EU-landen waar iemand in dokters-
kleding aanbelt en beweert dat een familielid Corona heeft en dat 
er onmiddellijk een Corona test moet worden afgenomen.

Tip: Wees er alert op wanneer iemand die u niet kent, op 
wat voor manier dan ook, toegang probeert te krijgen tot uw 
woning.

Wat te doen tegen onbetrouwbare coronatesten?
Er worden door criminelen Corona-testen verkocht die onbetrouw-
baar zijn of zelfs helemaal niet werken. 

Tip: Kom niet in de verleiding zo’n test te kopen en op de  
uitkomst te vertrouwen. Uitgaan van een foutieve uitkomst 
van zo’n test kan levensgevaarlijke consequenties hebben 
voor uzelf en de mensen in uw directie omgeving.

Wat te doen tegen malafide webshops?
Ook is er grote vraag naar bepaalde goederen, beschermende  
kleding en farmaceutische producten zoals handgels en  
medicinale alcohol. Cybercriminelen en oplichters maken hier 
gebruik van door dit soort producten online aan te bieden voor 
exorbitante prijzen, terwijl goederen niet worden geleverd of niet 
voldoen aan de vereiste kwaliteit. 

Tips: 
-  Koop dit soort producten alleen via bekende en vertrouwde 

kanalen.
-  Wacht met de aanschaf als de producten tijdelijk niet  

leverbaar zijn.
-  Nep-webshops zijn vaak herkenbaar aan het feit dat ze  

alleen een betaalmogelijkheid via een link aanbieden, in 
plaats van regulieren mogelijkheden zoals iDeal. 

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

Overbruggingskrediet gericht op startups 
en scale-ups (col)
Vanaf 29 april 2020 kunnen groeibedrijven (startups, scale-ups  
en innovatieve mkb’ers) een aanvraag indienen voor een speciaal 
overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggings- 

lening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschap-
pijen (ROM’s). Meer informatie over de aanvraagprocedure vindt u 
op www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening.

Start groot asfaltonderhoud  
Lungendonksebaan Mierlo
Op woensdag 6 mei starten we met groot asfaltonderhoud van de Lungendonksebaan te Mierlo. De werkzaamheden 
omvatten het verwijderen van de bestaande asfaltverharding, ontgraven van de oude rijbaanfundering, het aanbrengen  
van een puin- en asfaltverharding met aan weerszijde grasbetontegels. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de 
brug over het water ‘De Goorloop” tot aan de kruising Goorsedijk, Hogtsedijk. Naar verwachting duurt de uitvoering 
van de werkzaamheden 6 weken tot 17 juni 2020. De rijweg is tijdens deze periode afgesloten voor doorgaand verkeer.

Bereikbaarheid woningen en bedrijven
De aangelegen panden worden bereikbaar gehouden door 
de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren. De woningen en  
bedrijven aan de Lungendonksweg blijven hierdoor tijdens  
uitvoering bereikbaar via de weg Lungendonk-Varenschutseweg 
of de Goorsedijk. Hierover worden de aanwonende per fase  
geïnformeerd met een bewonersbrief.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over deze brief? Of wilt u meer informatie? 
Neemt u dan contact op met Bas van Lieshout of Will van Dijk, 
afdeling Ruimte, te bereiken via telefoonnummer 040 289 38 93.

Zieke pimpelmezen: 
hygiënisch voeren
Dode en zieke vogels kunnen het 
gevolg zijn van onhygiënische  
badjes en voerderplaatsen. Nu hier 
en daar veel dode pimpelmezen  
gevonden worden, roept Vogel- 
bescherming Nederland op tot  
melding en ook tot hygiëne in de tuin. 

Bolstaand vogeltje
Zieke pimpelmezen zitten bol, zijn suf en laten zich benaderen. 
Soms ziet hun snavel er vies uit. Niet zeker is of de vogels in  
Nederland dezelfde ziekte hebben als die in Duitsland. Daar 
werd bij onderzoek longontsteking aangetroffen, veroorzaakt 
door een bacterie. De ziekte kan ook bij andere mezensoorten 
voorkomen maar lijkt niet over te kunnen gaan op mensen (geen 
zoönose dus). 

Gezond vogels voeren en laven
Via vogeldrinkschalen en voederplaatsen kunnen vogels  
elkaar besmetten. Daarom geven we hier tips: 
•  Ververs water in waterbakken regelmatig, liefst dagelijks, en 

schrob de schaal even met een borsteltje 
•  Voeren in de zomer mag maar vetbollen en pindakaas  

bederven snel. Liever niet dus. Bedorven vetbollen krijgen 
een zwart of wit waas, gaan stinken en kiemen. 

•  Zorg dat het voer ’s avonds op is. (Voorkom zo ook dat u  
muizen en ratten lokt). Nat voer mag niet te lang liggen,  
klonterig voer moet u weggooien. 

•  Borstel of schud voerhuisjes, voertafels en silo’s regelma-
tig schoon. Ontsmet de voer- en waterplaats af en toe met  
kokend water of een desinfectiemiddel. Kleinere silo’s  
kunnen in de vaatwasser

•  Verplaats voertafels af en toe om te voorkomen dat ziekte- 
verwekkers zich ophopen.

Een zieke of dode pimpelmees: wat te doen?
Mocht u zieke of dode pimpelmezen of andere vogels in uw tuin 
zien, stop dan twee weken met bijvoeren. Zieke vogels kunt u 
het beste met rust laten. Wel kunt u ze via https://www.dwhc.nl  
melden bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) van de 
Universiteit Utrecht. Op de homepage staat rechts “Meld een 
dood dier”. DWHC brengt ziekten onder wilde dieren in kaart, 
zodat de overheid goede maatregelen kan nemen. 

Doe meer met ons water
Deze week is het de “Week van Ons Water”. Een 
week waar ons water volop aandacht zou krijgen. 
Een week waarin het normaal gesproken zou regenen  
aan wateractiviteiten. Maar deze zijn helaas afgelast 
wegens de corona-maatregelen.

Nederland is een echt waterland waar we trots op zijn. Onze  
watersport, visserij, baggerbedrijven en waterwerken hebben ons 
groot gemaakt. We staan wereldwijd bekend als waterlanders  
die al eeuwen strijden tegen het opkomende water.
Al eeuwenlang houden we ons bezig met hoe we het water 
buiten de deur kunnen houden. Nederland ligt namelijk voor 
een groot deel onder de zeespiegel en we zien dat deze zee-
spiegel elk jaar stijgt. Daarnaast krijgen we steeds minder 
zoetwater en steeds meer zoutwater. 
De afgelopen jaren is er nog een uitdaging bijgekomen. We 
hebben steeds vaker te maken met extreem weer; heel veel 
regen waardoor straten blank kunnen komen te staan of 
juist heel weinig regen waardoor alle planten verdorren. Zo  
was februari nog de natste maand ooit en is april een van de 
droogste maanden. 
Hoe gaan we daar mee om? Het zo veel mogelijk vasthouden van 
water draagt bij in periodes van extreme regenval en periodes  
van extreme droogte. 
Dat kan op verschillende manieren:
• Meer groen in de tuin
• Een regenton
• Groen op het dak

Op www.onswater.nl/onderwerpen/
droogte-en-wateroverlast-wat-kun-je-zelf-
doen lees je meer.

Wil je deze week je eigen “Week van Ons Water” houden? 
Dat kan! De website www.waterschappen.nl/educatie neemt je 
mee naar activiteiten rondom water waar je thuis mee aan de 
slag kan en laat zien dat we als Nederlander trost mogen zijn 
op “Ons Water”. Je kunt ook de QR-code hierboven scannen.
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PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)
Locatie : Morgenland 28 in Geldrop
Datum ontvangst : 26 april 2020
Omschrijving : realiseren stenen aanbouw
Zaaknummer : 20200237

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning (1)
Locatie : Vlier 16 C in Geldrop
Omschrijving : realiseren escaperoom
Zaaknummer : 20200176

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.

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.

INSPRAAKPROCEDURE VIER MODULES 
GROENBELEIDSPLAN 2014 – 2024

Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo maken  
bekend, dat de modules Bescherming, Inrichting, Bomen-
beheer en Groenbeheer van het Groenbeleidsplan 2014–2024  
worden vrijgegeven voor inspraak. De modules zijn een 
nadere uitwerking van de door de raad vastgestelde  
module Kaders en regelen de inrichting, het beheer en de  
bescherming van het openbaar groen. 

Met ingang van 8 mei 2020 liggen de modules gedurende zes weken 
ter inzage in de publiekshal, De Meent 2 in Geldrop. De publiekshal 
is geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00-17.00 uur 
en op vrijdag van 9.00-12.30 uur. Op deze locatie zijn voorzieningen 
getroffen in het kader van het weren van het Corona-virus.
Gedurende de inspraaktermijn kunnen derden een schrifte- 
lijke reactie kenbaar maken bij het college van burgemeester en  
wethouders van Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5600 GA 
Geldrop. Indien u uw reactie mondeling kenbaar wilt maken, kunt 
u hiervoor bellen met Jeanne Marie Vink, te bereiken via telefoon-
nummer 040 289 38 93. 

UITWERKINGSPLAN ‘LUCHEN, DEELGEBIED 3A’ 
GEWIJZIGD VASTGESTELD

Burgemeester en wethouders hebben op 28 april 2020 het  
uitwerkingsplan ‘Luchen, deelgebied 3a’ gewijzigd vast- 
gesteld. Hieronder staat wat dit betekent. Ook leest u wat u 
kunt doen als u het niet eens bent met het uitwerkingsplan. 

Waar gaat het uitwerkingsplan ‘Luchen, deelgebied 3a’ over?
Op 14 december 2015 is het bestemmingsplan ‘Groot Luchen’ 
vastgesteld, waarin kaders zijn gegeven voor de toekomstige  
situatie van de wijk. Voor enkele delen is toen  een woonbestem-
ming toegekend. Andere delen hebben toen een ‘uit te werken’ 
woonbestemming gekregen.

Met de vaststelling van het uitwerkingsplan ‘Luchen, deel- 
gebied 3a’ hebben burgemeester en wethouders een deel van het  
bestemmingsplan Groot Luchen uitgewerkt. Dit, met inachtneming 

van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening.
Het plangebied van het uitwerkingsplan ‘Luchen, deelgebied 3a’ 
bevindt zich ten noordwesten van de kern Mierlo, tussen het Eind-
hovensch Kanaal en de Geldropseweg. De locatie beslaat een 
gedeelte van de nieuwbouwwijk Luchen. Het plangebied wordt 
aan de noordoostzijde begrensd door de Burgemeester Termeer-
straat. De overige plangrenzen worden gevormd door omliggende 
bebouwde en onbebouwde percelen.
In totaal worden met dit uitwerkingsplan maximaal 68 woningen  
in verschillende woontypologieën mogelijk gemaakt in het  
plangebied.

Het uitwerkingsplan wijkt af van het ontwerpuitwerkingsplan
Van 3 mei 2019 tot en met 13 juni 2019 kon u reageren op het  
ontwerp van het uitwerkingsplan. Het vastgestelde uitwerkingsplan  
is op een aantal punten anders dan het ontwerpuitwerkingsplan. 
De verschillen staan vermeld in een ‘Nota van zienswijzen en  
wijzigingen’.

U kunt het uitwerkingsplan en de overige stukken bekijken
U kunt van vrijdag 8 mei 2020 tot en met vrijdag 19 juni 2020 de 
volgende stukken bekijken:
•  het besluit van burgemeester en wethouders over  

het uitwerkingsplan
• het uitwerkingsplan
•  andere stukken over het uitwerkingsplan, zoals de toelichting en 

de ‘Nota van zienswijzen en wijzigingen’.

U kunt deze stukken bekijken:
•  op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl
•  (op papier en digitaal) in de publiekshal van het gemeente-

huis aan de Meent 2 in Geldrop, van maandag tot en met  
vrijdag tijdens openingstijden. Op deze locatie zijn voorzieningen  
getroffen in het kader van het weren van het Corona-virus.

• op de gemeentelijke website via www.geldrop-mierlo.nl

Het identificatienummer van het uitwerkingsplan is NL.IMRO.1771.
UPLuchen3a-UVA1.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het uitwerkingsplan?
Bent u het niet eens met het uitwerkingsplan? Dan kunt u  
hiertegen beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een 
‘beroepschrift’) stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit 
waarom u het er niet mee eens bent. U kunt dit doen van 9 mei 
2020 tot en met 19 juni 2020.

U kunt alleen beroep instellen als u:
• belang hebt bij het uitwerkingsplan, én
•  gereageerd hebt (een zienswijze hebt ingediend) op het  

ontwerpuitwerkingsplan. Hebt u niet gereageerd? Dan kunt 
u soms toch beroep instellen. U moet dan wel aantonen dat u  
redelijkerwijs niet hebt kunnen reageren. Dit is bijvoorbeeld het 
geval als u het niet eens bent met de wijzigingen in het uitwer-
kingsplan in vergelijking met het ontwerpuitwerkingsplan.

U stuurt uw beroepschrift aan:
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA  DEN HAAG

U kunt uw beroepschrift ook indienen via het Digitaal loket van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Stelt u uiterlijk 19 juni 2020 beroep in? Dan kunt u de Voorzie-
ningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Dit 
betekent dat de Voorzieningenrechter een voorlopige uitspraak 
doet over uw beroep. De Afdeling doet dan later een definitieve 

uitspraak.De Voorzieningenrechter kan alleen een voorlopige  
uitspraak doen als er snel een uitspraak nodig is.

U moet betalen om beroep in te stellen of een voorlopige voor- 
ziening te vragen.
Op de site www.raadvanstate.nl leest u meer over het indienen 
van een beroepschrift en hoeveel dit kost.

Wanneer treedt het uitwerkingsplan in werking?
Het uitwerkingsplan treedt in werking op 20 juni 2020. Maar het 
treedt nog niet in werking als er iemand vóór 20 juni 2020 een 
verzoek om voorlopige voorziening indient. De inwerkingtreding 
hangt dan af van de uitspraak van de Voorzieningenrechter.

Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met Yvonne de 
Graaf van de afdeling Ruimte, via telefoonnummer 040 389 37 96.

COLLEGEBESLUITEN

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende  
verkeersbesluit is genomen:
Aanwijzen laadplaatsen elektrische voertuigen (VKB 2020-03 
d.d. 29 april 2020), op de volgende locaties:
• Akert
• Gijzenrooiseweg
• Harrie van Gestelstraat

Inzage, bezwaar en beroep
Het verkeersbesluit ligt vanaf vrijdag 1 mei 2020 gedurende zes 
weken ter inzage in de publiekshal van de gemeente te Geldrop 
(tijdens kantooruren). Ook is het besluit digitaal in te zien via  
www.geldrop-mierlo.nl. 
Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met een besluit, 
dan kunt u binnen de genoemde termijn van zes weken schriftelijk  
bezwaar maken. U moet uw bezwaarschrift richten aan het  
college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. 
Een bezwaarschrift moet u ondertekenen. Verder moet u het  
volgende vermelden: uw naam en adres, de datum, een  
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt 
en de gronden van het bezwaar. Een ingediend bezwaarschrift  
betekent niet dat we het besluit niet uitvoeren. Als u vindt dat  
uitstel nodig is, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening 
indienen bij team Bestuursrecht van de rechtbank Oost-Brabant, 
postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN “OVERAKKER 6 MIERLO”

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken 
op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en  
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat  
met ingang van vrijdag 8 mei 2020 gedurende zes weken ter  
inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Overakker 6 - Mierlo”. 

Op het huidige woonperceel Overakker 6 in Mierlo is nu één  
vrijstaande woning aanwezig. Het is de bedoeling om op dit 
1800m2 grote woonperceel ruimte te bieden voor een tweede  
vrijstaande woning. Daarnaast krijgt een deel van het woon- 
perceel een groene invulling, ter versterking van het groene hart 
van de bestaande bebouwingsconcentratie Overakker. Deze  
ontwikkeling past niet binnen de geldende bestemmingsplan- 
regeling voor de locatie, omdat binnen de huidige woonbestemming  
maximaal één woning is toegestaan.

Door middel van dit bestemmingsplan kan aan het plan- 
voornemen de benodigde ruimte worden gegeven. Er wordt een  
extra bouwblok op het perceel aangebracht met voldoende  
afstand tot de bestaande woning. Daarnaast wordt een strook 
van bijna 300m2 bestemd als ‘Groen’, wat een semiopenbare  
invulling krijgt als kernrandgebied. Het voorliggende ontwerp- 
bestemmingsplan maakt het beoogde planvoornemen juridisch-
planologisch mogelijk.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en overige relevante stukken  
liggen vanaf 8 mei 2020 gedurende zes weken ter inzage  
van maandag tot en met vrijdag in de publiekshal van het  
gemeentehuis, De Meent 2 in Geldrop. Op deze locatie zijn  
voorzieningen getroffen in het kader van het weren van het  
Corona-virus. Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien op de  
gemeentelijke website www.geldrop-mierlo.nl en op de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijke 
of mondelinge zienswijzen kenbaar maken aan de gemeenteraad 
van Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop.

Geldrop, 7 mei 2020
Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo,
N.J.H. Scheltens  J.C.J. van Bree
secretaris  burgemeester

Preventief plastic: geen oplossing
Omwikkelen van boom-
stammen met folie is fabel 
In verschillende nieuwsberichten is sprake van het  
gebruik van plastic folie om overlast door eiken- 
processierupsen te voorkomen. Soms is daarbij sprake 
van het omwikkelen van boomstammen met folie. Deze  
preventiemethode heeft geen zin.  

De rupsen komen uit de eipakketjes die hoog in de eikenboom 
zijn gelegd. Daar eten ze van de bladeren. Ze hoeven dus niet 
in of uit de boom. Het idee van deze oplossing is dat de folie hun 
looproute zou blokkeren. Maar dat is niet het geval.
Het omwikkelen van nesten in combinatie met lijm kan wellicht 
helpen tegen de verspreiding van brandharen, in de fase waarin  
de rupsen die hebben. Maar ook die methode valt niet aan te 

raden, omdat er voorzorgsmaatregelen (zoals beschermende 
kleding) nodig zijn. Bovendien kan één boom meerdere nesten 
bevatten. Dat maakt de aanpak erg omslachtig.

Kijk voor meer informatie op 
https://processierups.nu/
preventief-plastic-geen-oplossing.

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