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Burgemeester sluit  
drugspand
Op woensdag 6 mei 2020 heeft burgemeester Van Bree 
een woning aan de Admiraal Byrdstraat in Geldrop voor 
3 maanden gesloten nadat er een hennepkwekerij is  
aangetroffen. 

Op 3 maart 2020 vond een opsporingsonderzoek plaats in de  
woning aan de Admiraal Byrdstraat in Geldrop. Daar trof de  
politie in de slaapkamer van de flatwoning een in werking zijnde  
hennepkwekerij aan. Uit onderzoek is gebleken dat er een  
eerdere oogst heeft plaatsgevonden. In totaal ging het om  
179 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.

Rioolwerkzaamheden  
parkeerterrein  
Slachthuisstraat
Van 11 tot en met 22 mei worden rioolwerkzaamheden 
uitgevoerd op het parkeerterrein Slachthuisstraat in 
Geldrop. Het parkeerterrein is in die periode gedeeltelijk 
afgesloten voor alle verkeer. Er zijn geen omleidingsroute  
nodig.

Werkzaamheden
Bij hevige regenval zijn er meerdere kolken die het regenwater  
niet afvoeren. Daarom dient het riool compleet te worden  
vervangen. Daarnaast wordt nieuw rioolaansluiting op het  
gemeenteriool gemaakt. De werkzaamheden starten op maandag 
11 mei en eindigen vrijdagmiddag 22 mei.

Omleiding
Om veilig te kunnen werken moet het parkeerterrein  
gedeeltelijk worden afgesloten voor het verkeer. Ter plaatse wordt  
een omleiding ingesteld en met borden aangegeven.

Contactpersonen
Heeft u nog vragen? Of wilt u meer informatie? Neemt u dan  
contact op met Baryalai Ghazi of Rob Elemans van de afdeling 
Ruimte. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 040-289 38 93.

Samen dragen we bij aan een schone  
omgeving
Zet uw PBD afval pas op de ophaaldag buiten (of de 
avond ervoor). Hiermee voorkomen we overlast, zoals 
stank en zwerfafval. Zet uw afval voor 7.30 uur op straat. 

Afvalkalender Geldrop-Mierlo
De afvalkalender geeft informatie over uw afval en de inzameling  
ervan. Zo ziet u snel en overzichtelijk wanneer het restafval, PBD 
en papier en karton in uw wijk wordt opgehaald. Ook kunt u er 
meer lezen over de verschillende soorten afval en de locaties  
waar u met uw grofvuil terecht kunt. 

U kunt de digitale afvalkalender eenvoudig online raadplegen door 
uw postcode en huisnummer op de website van Mijn Afvalwijzer in  
te voeren. Er verschijnt dan een overzicht met inzameldata die  
voor uw huishouden gelden. 

Wilt u de afvalkalender downloaden en printen? Klik dan bij  
Jaaroverzicht de rode PDF-knop aan. U kunt de kalender alleen 
via de desktopwebsite downloaden.

Cure Afval app 
Download de Cure Afval app en vergeet nooit meer een  
inzameldag. Via de app kunt u zien wanneer welk afval bij u wordt  
ingezameld en u kunt automatisch een melding (notificatie) krijgen 
als uw afval opgehaald wordt. 

Vragen?
Heeft u vragen over de afvalkalender? Neem dan contact op  
met de klantenservice van Cure Afvalbeheer, telefoonnummer  
040 – 250 01 30 (maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur).

DRUGSPAND
GESLOTEN

www.geldrop-mierlo.nl

CORONA IN GELDROP-MIERLO

De scholen zijn weer open

Op maandag 11 mei hebben de basisscholen hun deuren weer geopend, behalve basisschool ’t Schrijverke. Die is 
gestart op dinsdag 12 mei. 

Wethouder Rob van Otterdijk (Onderwijs) keek samen met  
directeur Bernie Kooistra van Basisschool St. Jozef toe hoe leer-
lingen van groep 3 buiten op de Beekweide gymles krijgen tijdens 
hun eerste schooldag na de ‘corona’ onderbreking. 

Opvang op en na school
De afgelopen twee weken hebben de basisscholen in onze  
gemeente de kinderen ingedeeld waarbij o.a. rekening is  
gehouden met broertjes en zusjes. Op de dagen dat kinderen  

naar school gaan, is ook Buitenschoolse Opvang (BSO) na 
schooltijd beschikbaar. 
De noodopvang voor ouders die werken in een vitale beroeps-
groep of voor kinderen waarbij sprake is van een onveilige thuis-
situatie blijft van kracht. 

Ook de scholen voor speciaal onderwijs zijn gestart op 11 mei. 
Voor de kinderen uit onze gemeente die deze scholen (in de  
regio) bezoeken wordt het leerlingenvervoer weer opgestart.
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Stap voor stap  
naar versoepeling
Vanaf maandag 11 mei geven we elkaar stap voor 
stap meer ruimte. Dit kan alleen als iedereen zich aan 
de maatregelen tegen het coronavirus blijft houden.  
Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel  
belangrijker dan ooit.

Basisregels voor iedereen
•  Was uw handen 
 -  20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed 

drogen
  -  Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw 

neus heeft gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat u naar 
de wc bent geweest.

• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
•  Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi 

deze daarna weg
  - Was daarna uw handen
• Schud geen handen
• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
  -  Dit geldt voor iedereen op straat, in winkels en op het werk als 

u een vitale functie heeft. Maar niet thuis en ook niet op straat 
als het mensen zijn uit uw gezin of huishouden.

  -  Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat  
mensen elkaar besmetten.

• Werk zoveel mogelijk thuis.
•  Vermijd drukte. Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter 

afstand te houden: ga weg.
  -  Blijf in de buurt van huis. Reis zo veel mogelijk lopend of met 

de fiets.
  -  Gebruik het openbaar vervoer alleen als het echt niet anders 

kan.
  -  Waar thuiswerken niet mogelijk is, spreiden werkgevers de 

werktijden.

Nieuwe kleurplaat
Marco Magielse heeft een nieuwe kleurplaat getekend voor de 
kinderen. Je kunt hem downloaden op onze website.

www.geldrop-mierlo.nl



water in en om huis hoe waterbewust jij al bezig bent. Ben je een 
echte pro of gaat bewust omgaan met water je nog niet zo goed 
af? Met eenvoudige tips en weetjes helpen het waterschap en de 
gemeente je graag op weg.

Gemeente actueel

Waterschijf van vijf helpt bij bewuster  
omgaan met water
Hoe ga ik om met water in de tuin? Wat mag er wel en niet in het toilet? Kan ik water besparen tijdens het wassen? 
De Waterschijf van vijf staat boordevol tips en weetjes om bewuster om te gaan met water. Inwoners hebben daar zelf 
voordeel bij, helpen mee aan goed waterbeheer en dragen bij aan een beter milieu.

Net als de bekende schijf van het Voedingscentrum, heeft  
Waterschap De Dommel een Schijf van vijf gemaakt. Maar dan 
volledig gericht op water: de Waterschijf van vijf. Een handige 
vorm om inwoners te laten weten hoe ze dagelijks bewuster om 
kunnen gaan met water.

Wassen, gieten & regen, doorspoelen, koken en drinken 
Dat zijn de vijf vakken van de Waterschijf van vijf. Een greep uit de 
tips en weetjes in de vijf vakken: 

•  Gooi jij al vochtige doekjes in de afvalbak? Doe vochtige 
doekjes in de afvalbak en spoel ze niet door. Zo raakt jouw  
wc niet verstopt en voorkom je storingen op onze rioolwater- 
zuivering. 

•  Beperk jij je douchetijd al tot 5 minuten? Met 5 minuten  
douchen in plaats van de gemiddelde douchetijd van 9 minuten, 
bespaar je al gauw 40 liter water. Neem een douchetimer die je 
helpt herinneren om max 5 minuten te douchen.

•  Vul je waterfles steeds opnieuw met kraanwater. Dat scheelt 
een hoop plastic afval. Helemaal top is het als je een fles  
gebruikt die jaren meegaat. 

•  Dep jij al etensrestjes uit de pan? Spoel je etensrestjes niet 
door de gootsteen, maar veeg ze uit de pan met keukenrol.  
Zo raakt jouw gootsteen niet verstopt en voorkom je storingen op 
onze rioolwaterzuivering. 

•  Geef jij je tuin al slim water? Sproei de tuin liever 1 keer per 
week een langere tijd dan dagelijks kort. Planten kunnen zo  
beter tegen droogte. Hun wortels groeien dieper in de grond om 
water te vinden.

•  Vang water op in een regenton. Regenwater is prima te  
gebruiken om de planten in de tuin water te geven of om de auto 
mee te wassen (Maar uw auto wassen op de wasstraat is ook 
een goed idee). U bespaart zo liters drinkwater.

•  Tegel eruit, groen erin. Met een groene tuin met weinig  
bestrating helpt u wateroverlast te voorkomen. Een tuin met gras 
en planten neemt regenwater op. Dit ontlast het riool en voor-
komt wateroverlast. Door het ontbreken van groen in stedelijk 
gebied is het op hete dagen wel 8°C warmer. Planten houden uw 
tuin koel en aangenaam. Door meer groen helpt u vogels, bijen 
en vlinders.

•  Verwijder onkruid milieuvriendelijk. Bestrijdingsmiddelen 
verslechteren de kwaliteit van het oppervlaktewater. Ook 
wanneer de tuin niet direct aan het water ligt, kunnen 
chemische stoffen via riolering of grondwater in het 
oppervlaktewater terechtkomen. 

•  Voorkom plastic soep. Gooi uw plastic afval 
daar weg waar het hoort. Gooi niets op straat 
of in het water.

•  Draai de kraan dicht. Draai de kraan dicht 
bij het tanden poetsen, handen wassen en 
scheren.

•  Droog de was buiten. Een droger kan  
wel 320 KWh per jaar verbruiken. Deze 
elektriciteit kost je € 72 per jaar. 

Ideeën van bewoners van harte welkom
Het waterschap werkt dagelijks aan schoon, 
voldoende en veilig water. Dat kan het  
waterschap niet alleen. Het waterschap werkt 
daarom samen met inwoners, boeren, bedrij-
ven en overheden. De Waterschijf van vijf is 
voor inwoners een handige tool om bewuster 
om te gaan met water. Maar de Waterschijf van 
vijf is nog niet af. Veel inwoners hebben vast ook 
tips en ideeën om water te besparen of hoe we om  
kunnen gaan met te veel of te weinig water in de tuin. 
Het waterschap nodigt iedereen van harte uit om tips,  
ideeën en goede voorbeelden te delen. Zo kan de Waterschijf 
van vijf verder groeien.

Hoe waterbewust ben jij?
Alle informatie over de Waterschijf van vijf is te vinden op  
www.waterschijfvanvijf.nl. Hier is ook een folder met alle tips en 
weetjes te downloaden. Inwoners kunnen via het e-mailadres op 
de website hun eigen ideeën, tips en goede voorbeelden delen. 
Het waterschap heeft van een aantal tips posters laten maken. 
Ook deze posters zijn op de website te downloaden. 

En sinds kort is er ook de test ‘Hoe waterbewust ben jij?’ Ontdek  
aan de hand van tien simpele vragen over hoe jij omgaat met  

Een gezonde tuin voor plant en bij!
Terwijl de mens wat onwennige eerste stapjes naar buiten waagt, zingt de lente uit volle borst! Alles trilt, zoemt 
en gonst. De lucht is zwaar van het stuifmeel. De geuren en kleuren vertellen ons dat de zomer eraan komt. Geen  
virus dat daar iets aan verandert. Maandag 18 mei is het Wereld Plantendag en op 20 mei Wereld Bijendag. Een goed  
moment om te kijken naar je eigen tuin!

Planten, bloemen en bijen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden,  
en van onschatbare waarde voor mens en natuur. Laten we deze 
dagen daarom vieren door een gezonde plantentuin voor de bij te 
creëren! Daar wordt niet alleen de bij blij van, het maakt ook de 
aarde sterk en gezond. Tenslotte plukken wij er zelf de vruchten 
van, letterlijk en figuurlijk. Hoe mooi is dat?!

Om tot een gezonde tuin te komen is het belangrijk om je af te 
vragen welke functie je tuin heeft. Een tuin om uit te oogsten 
heeft een andere basis dan een tuin om te rusten of mediteren.  
Natuurlijk kan het ook beide. 

•  Om te zorgen dat je zo min mogelijk water hoeft te geven in je 
tuin is het behouden van vocht belangrijk. Dit kun je doen door 
bodembedekkers te planten, maar ook door mulch te strooien, 
een grof gehakt organisch materiaal dat de bodemstructuur  
verbetert en vocht vasthoudt.

•  Bijen worden blij van een diversiteit aan planten en plantla-
gen. In totaal bestaan er zeven plantlagen: hoge bomen, lage  
bomen, struiken, kruidachtige planten, penwortelplanten, bodem-
bedekkende planten en klimplanten. Best veel misschien als je  
maar een tuin van 10 m2 hebt. Toch kun je zelfs in een kleine  
tuin verschillende lagen aanbrengen. Plant bijvoorbeeld één 
(laagstam)boom met hieromheen struiken, kruiden en bodem- 
bedekkende planten.

•  Als we dan ook nog kijken naar plantlagen die elkaar helpen  
en dus goed zijn voor de natuur, spreken we over een gilde.  
In een gilde kiezen we planten die elkaar ondersteunen op  
verschillende manieren. 

Stikstof:
Deze planten halen stikstof uit de lucht en zetten dit om in een bruik-
bare vorm. Groenten zoals Bonen, Erwten en Linzen doen dit bij-
voorbeeld. Maar je kunt ook Lupine, Klaver of Smeerwortel kiezen. 

Bestuivers: 
Kies planten die bijen en andere bestuivende insecten aantrekken  
in je tuin, zoals bijvoorbeeld Lavendel, Salie, Rozemarijn,  
(bloeiende) Tijmsoorten, Zonnebloem, Echinacea, Slangenkruid, 
Distelsoorten, Gele kamille en de Korenbloem.

Penwortels: 
Diepwortelende planten breken de aarde in de diepere grondlagen 
en zorgen voor meer water- en luchtabsorptie. Kies bijvoorbeeld 
Borage, Smeerwortel, Paardenbloem, Amaranth, Chicorei of  
Duizendblad. Ook bomen zoals de Berk en de Appelboom breken 
de aarde goed open.

Ziektewerend:
Planten die schadelijke insecten weren, zouden in elke tuin een 
plek moeten hebben. Kies hiervoor bekende soorten zoals Dille, 
Venkel, Koriander en Oost-Indische kers.

Mulch: 
Planten die zorgen voor organisch materiaal in je tuin door het 
laten vallen van hun bladeren zijn zeer nuttig. Artisjok, Rabarber 
en Smeerwortel zijn hiervoor zeer geschikt.

Onderdrukkers: 
Er zijn verschillende bolgewassen die de groei van andere planten 
onderdrukken. Wil je bijvoorbeeld minder gras in je tuin, dan kun 
je kiezen voor Narcissen, Knoflook of Bieslook.

Een plantgilde zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit een  
Appelboom met hieromheen Rabarber, Smeerwortel, Borage,  
Akkerdistel, Tijm, Bieslook en Narcissen. Maar er zijn talloze  
variaties mogelijk, afhankelijk van jouw wensen en jouw tuin. 

De lente is in volle gang 
De zon schijnt uitbundig. Alles groeit, alles bloeit. 
Tijd om aan de slag te gaan. 
Veel plezier met het creëren 
van je eigen gezonde 
tuin voor plant en bij!

www.waterschijfvanvijf.nl



Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - donderdag 14 mei 2020

B E K E N D M A K I N G E N
PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 

BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Beukelaar 12C in Geldrop
Datum ontvangst : 28 april 2020
Omschrijving : plaatsen erfafscheiding
Zaaknummer : 20200239

Locatie : Heer Dickbierweg 49 in Mierlo
Datum ontvangst : 30 april 2020
Omschrijving : vergroten dakkapel
Zaaknummer : 20200246

Locatie : Gijzenrooiseweg 3A in Geldrop
Datum ontvangst : 30 april 2020
Omschrijving : oprichten gezondheidscentrum
Zaaknummer : 20200245

Locatie : Hoog Geldrop 122 in Geldrop
Datum ontvangst : 5 mei 2020
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20200247

Locatie : Lakenstraat 36 in Geldrop
Datum ontvangst : 5 mei 2020
Omschrijving : plaatsen nokverhogende dakopbouw
Zaaknummer : 20200248

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)

Locatie :  Zonnedauw ongenummerd  
(openbare ruimte nabij  
huisnummer 45) in Mierlo

Verzenddatum besluit : 1 mei 2020
Omschrijving :  rooien 11 kastanjebomen in verband 

met slechte conditie, zwamaantasting 
en bloedingsziekte

Zaaknummer : 20200217

Locatie : Overakker 12 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 7 mei 2020
Omschrijving : uitbreiden/vergroten woonhuis
Zaaknummer : 20200181

Locatie : Hertenkampstraat 31 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 7 mei 2020
Omschrijving : vervangen raamkozijn
Zaaknummer : 20200197

Locatie : Meester van Busselstraat 51 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 7 mei 2020
Omschrijving : vervangen houten hekwerk en schuurtje
Zaaknummer : 20200084

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. 

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.


