
  Agenda* Commissie Ruimte
  Maandag 25 mei 2020, Gemeentehuis

 Tijd Activiteit  (tijd indicatief)

  Algemeen

 19.30 1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen agenda
  3.  Vaststellen verslag Commissie ruimte 
   10 februari 2020
  4. Vragen en mededelingen
   •  Mededelingen portefeuillehouder(s) vanuit/over 

gemeenschappelijke regelingen (o.a. MRE, SGE, 
ODZOB, Cure);

   •  Mededelingen van en vragen aan 
portefeuillehouder(s).

  Oordeelsvorming

 19.45 5.  Afwijzen extra standplaats woonwagenlocatie 
Rielseheideweg (RV GM2019-041471) 

   (portefeuillehouder Jeucken)
    Het afwijzen van het verzoek om een extra  

standplaats (aan te merken als een verzoek om een 
herziening bestemmingsplan) is gelet op de inhoud 
van het in 2018 vastgestelde bestemmingsplan 
‘Woonwagenlocatie Rielseheideweg’ een bevoegd-
heid van de raad.

 
  Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

 20.00 6.  Zienswijze ontwerp begrotingen 2021 van vijf 
gemeenschappelijke regelingen (RV GM2020-
006711) (portefeuillehouder Van Otterdijk)

    De vier “grote” gemeenschappelijke regelingen, 
(ODZOB, VRBZO, GGD en MRE) hebben in het 
kader van de afstemming van hun planning &  
controlcyclus afspraken gemaakt over het gelijk- 
tijdig bij de gemeenten aanleveren van hun concept 
begrotingen, zodat de gemeenteraden deze in één 
vergadering kunnen behandelen en hun eventuele 
zienswijzen vast kunnen stellen. 

    De Dienst Dommelvallei conformeert zich aan de 
afspraken van de vier grote GR’en en hebben hun 
concept begroting ook ingediend.

    De conceptbegrotingen worden in de vakcommissies  
behandeld. In de commissie Ruimte komen de  
concept begroting van de ODZOB aan de orde.

  Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

 20.30 7.  Herziening Bomenverordening (RV GM2019-
045404) (portefeuillehouder Van de Laar)

    De Bomenverordening is geüpdatet. De raad is 
middels een presentatie geïnformeerd over het 
groenbeleid in de thema-avond op 17 februari 2020.

  Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

 20.50 8.  Bomen Horecaplein (RV GM2017-019076)  
(portefeuillehouder Van de Laar)

    De groeiplaatsen van de bomen voldoet niet voor 
de ontwikkeling van de bomen. Deze dienen te  
worden vervangen. Aan de raad wordt gevraagd om 
hier een uitvoeringskrediet voor te verlenen.

  Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

 21.05 9.  Woonvisie 2020-2028 (RV GM2018-030548) 
(portefeuillehouder Jeucken)

    De Woonvisie 2020-2028 is op 14 oktober 2019 in 
de commissie Ruimte ter oordeelvorming aange-
boden. Deze is ter besluitvorming doorgeleid naar 
de raadsvergadering van 28 oktober 2019. Tijdens 
de raadsvergadering is de woonvisie aangehouden 
vanwege het feit dat de vertegenwoordiging van 
de huurdersbelangen van Geldrop-Mierlo kenbaar 
heeft gemaakt, twijfels te hebben omtrent de juist-
heid van de gebruikte CBS cijfers in de Woonvisie. 

 21.45   De raad heeft het college verzocht om een  
onderzoek naar de cijfers te starten. Het onderzoek 
is uitgevoerd en de resultaten en conclusie zijn in 
de Memorie van Toelichting op het raadsvoorstel  
opgenomen.

  Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

 21.45 10.  Invoeringsstrategie Omgevingswet   
(RV GM2019-033120) (portefeuillehouder Jeucken)

    Op 1 januari 2021 zal naar verwachting de nieuwe 
Omgevingswet in werking treden. Deze wet brengt 
nieuwe instrumenten met zich mee en een andere 
manier van werken. De wijze waarop de gemeente 

  Agenda* Commissie Samenleving
  Dinsdag 26 mei 2020, Gemeentehuis

 Tijd Activiteit  (tijd indicatief)

  Algemeen

 19.30  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen agenda
  3.  Vaststellen verslag commissie Samenleving 
   7 januari 2020
  4. Vragen en mededelingen
   •  Mededelingen van de portefeuillehouder(s) over 

/ vanuit de gemeenschappelijke regelingen (o.a. 
Senzer, Plusteam, SGE en GGD);

   •  Mededelingen van en vragen aan  
portefeuillehouder(s)

  Oordeelsvorming

 19.45 5.  Ontwerp begroting 2021 en meerjarenraming 
2022-2024 Senzer (RV GM009661) (portefeuille-
houder Jeucken)

    Op basis van de GR Atlant de Peel heeft de  
gemeenteraad jaarlijks de mogelijkheid om een 
zienswijze te geven op het voorgenomen beleid en 
de begroting van Senzer. 

    De zienswijze wordt ter goedkeuring aan de  
gemeenteraad voorgelegd.

    Vanwege de onvoorziene consequenties van 
de corona crisis wordt in de bijgaande concept- 
zienswijze voorgesteld de ontwerp begroting 2021 
en de meerjarenraming 2022 – 2024 voor kennis-
geving aan te nemen. 

   Daarnaast wordt op voorhand gevraagd 
   •  aandacht en of uitvoering te geven aan de in de 

zienswijze naar voren gebrachte punten; 
   •  na te gaan op welke wijze de dienstverlening van 

Senzer in evenwicht gebracht kan worden met de 
beschikbare financiële middelen.

  Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

 20.30 6.  Persoonlijk, Dichtbij en Verbonden - Een  
visie en strategie voor het Sociaal Domein  
(RV GM2019-054801) (portefeuillehouder Van  
Otterdijk (Jeugdhulp); Looijmans (Werk en inkomen);  
Jeucken (Wmo)

    In 2012 heeft de gemeente Geldrop-Mierlo de  
visie ‘Persoonlijk en Dichtbij’ vastgesteld. Op basis 
van deze visie hebben wij vanaf 2015 bestaan-
de en nieuwe taken binnen het sociaal domein  
vormgegeven. De vorming van de ‘toegang’ door 
middel van het Centrum voor Maatschappelijke 
Deelname (CMD) en het Plusteam waren hierin  
cruciaal. Nu, vijf jaar later, hebben wij de concept 
visie door middel van een interactief proces met 
partners en inwoners herijkt. Ook is aan de visie, 
een strategie verbonden.

    Deze nota is in de themabijeenkomst van   
17 februari 2020 gepresenteerd.

  Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

 21.15 7.  Begroting 5 Gemeenschappelijke regelingen 
(RV GM2020-006711) (portefeuillehouder Looijmans)

    De vier “grote” gemeenschappelijke regelingen,  
(ODZOB, VRBZO, GGD en MRE) hebben  
in het kader van de afstemming van hun 
planning&controlcyclus afspraken gemaakt over 

  Agenda* Commissie Ruimte
  Dinsdag 2 juni 2020, Gemeentehuis

 Tijd Activiteit  (tijd indicatief)

  Algemeen

  19.30 1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen agenda
  3. Vragen en mededelingen
   •  Mededelingen portefeuillehouder(s) vanuit/over 

gemeenschappelijke regelingen (o.a. MRE, SGE, 
ODZOB, Cure);

   •  Mededelingen van en vragen aan  
portefeuillehouder(s).

  Oordeelsvorming

 19.45 4.  Evaluatie starterslening en actualisatie   
verordening en beleidsregel starterslening 2020 
(RV GM2020-009420) (portefeuillehouder Jeucken)

    De raad heeft op 1 oktober 2018 (GM2018-018052) 
de aangepaste verordening Starterslening 2018 en 
gewijzigde werkwijze van SVn goedgekeurd. Zij 
heeft echter wel kanttekeningen geplaatst bij de 
wijziging van de werkwijze. In het geamendeerde 
raadsbesluit vraagt de raad om een evaluatie van 
de starterslening na één jaar, met betrekking tot 
de mogelijke nadelige gevolgen voor de gemeen-
te naar aanleiding van de verminderde regie. Ter  
kennisname wordt aan de raad deze evaluatie  
als bijlage van dit raadsvoorstel aangeboden.  
Gelijktijdig met de toegezegde Evaluatie Starters-
lening 2018 en 2019, bieden we u een aangepaste  
verordening Starterslening van 2020 ter vaststelling 
aan, waarin een drietal zaken zijn aangepast ten 
opzichte van de Verordening Starterslening 2018.

 
  Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

 20.05 5.  Eigendomsoverdracht molens (portefeuillehouder 
Jeucken)

    Zoals eerder bij het vaststellen van het rapport  
Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed 
is vernoemd, is de gemeente voornemens het  
eigendom van de standerdmolen in Mierlo en de 
korenbelt molen in Geldrop over te dragen aan 
een molenstichting. Hiervoor is de “Molenstichting 
Geldrop-Mierlo” opgericht.

    Bij instemming van dit voorstel kan er worden  
overgegaan tot het overdragen van het eigendom 
van de molens aan de stichting door middel van het 
vestigen van een opstalrecht.

  Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

 20.15 6.  Ontwerpbegroting Cure Afvalbeheer   
(portefeuillehouder Van Otterdijk)

    Jaarlijks wordt de ontwerpbegroting toegestuurd. 
De raad kan daarop zienswijzen indienen waarna  
het Algemeen Bestuur van Cure de begroting  
vaststelt.

  Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Gemeente actueel
zich voorbereid op de Omgevingswet, is afhankelijk  
van de ambities die de gemeente in dit verband  
heeft. Door de Vereniging van Nederlandse  
Gemeenten (VNG) zijn vier invoeringsstrategieën 
ontwikkeld. Door één of een combinatie van deze 
strategieën te kiezen en daarmee de gewenste  
veranderopgave te bepalen, geeft de raad richting 
aan de implementatie Omgevingswet in Geldrop-
Mierlo. De geadviseerde invoeringsstrategie is  
op 13 januari tijdens de informatiebijeenkomst  
gepresenteerd aan de raad. De raad heeft daarbij 
aangegeven een besluit te willen nemen over de 
invoeringsstrategie en nader geïnformeerd te willen 
worden over de planning op hoofdlijnen. 

  Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

  Algemeen

 22.15 11. Sluiting

het gelijktijdig bij de gemeenten aanleveren van 
hun concept begrotingen, zodat de gemeenteraden 
deze in één vergadering kunnen behandelen en 
hun eventuele zienswijzen vast kunnen stellen. 

    De Dienst Dommelvallei conformeert zich aan de 
afspraken van de vier grote GR’en en hebben hun 
concept begroting ook ingediend.

    De conceptbegrotingen worden in de vakcommis-
sies behandeld. In de commissie Samenleving komt 
de concept begroting van de GGD aan de orde.

  Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

 21.45 8.  Jaarrekening 2019, Meerjarenbegroting 2021-
2024, Eerste begrotingswijziging 2020 GR 
PlusTeam (RV GM2020-008891) 

   (portefeuillehouder Looijmans en Van Otterdijk)
    De raad wordt gevraagd Kennis te nemen van de 

jaarstukken 2019, de eerste begrotingswijziging 
2020 en positief te reageren op de meerjaren- 
begroting 2021-2024.

  Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

  Algemeen 

 22.15  9. Sluiting



Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - woensdag 20 mei 2020

De onderwerpen, die op een thema-avond aan de orde komen, 
worden in het kader van de beeldvorming voorgelegd. In deze 
fase van het proces wordt er nog geen inhoudelijke discussie  
gevoerd wordt en is standpuntbepaling nog niet aan de orde.
 
Let op! De aangegeven tijden op de agenda’s zijn indicatief.

*   Onder voorbehoud van wijzigingen.
**   Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, 

kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de 
gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt 
gevallen.

Live-stream
In verband met de corona maatregelen is publiek bij raad- en  
commissievergaderingen op dit moment niet toegestaan. U kunt 
de vergaderingen volgen via de live-uitzending via onze website. 
Insprekers kunnen, na voorafgaande aanmelding, wel in de  
vergadering bij het betreffende agendapunt aanwezig zijn.

Na afloop van de vergadering is de uitzending terug te kijken en 
wordt deze voor langere periode bewaard.

Spreekrecht 
Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich 
uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur bij de 
griffie aanmelden, telefonisch op (040) 289 39 87 of per mail  
griffie@geldrop-mierlo.nl.

U krijgt ongeveer vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw 
verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een  
korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw  
verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie  
zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de  
raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de  
vergadering uitdelen.

Vergadering commissie 
voor bezwaarschriften
Op dinsdag 26 mei 2020 komt de Commissie voor  
Bezwaarschriften in het gemeentehuis van Geldrop-
Mierlo aan De Meent 2 te Geldrop bijeen in een  
openbare hoorzitting.

Op de agenda staan de volgende zaken: 
18:30 uur: Het bezwaarschrift gericht tegen het college- 
besluit van 19 december 2019 waarbij een lastgeving onder  
dwangsom is opgelegd wegens het overtreden van de  
sluitingstijd van een horeca-inrichting.
19:00 uur: De gecombineerde behandeling van drie bezwaar-
schriften gericht tegen het collegebesluit van 17 december 
2019 waarbij is geweigerd handhavend op te treden tegen 
nieuwe illegale activiteiten, geweigerd is uitvoering te geven 
aan een eerder opgelegde lastgeving onder bestuursdwang 
en een dwangsom is vastgesteld wegens niet-tijdig beslissen. 
Er zijn maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van 
COVID-19 te voorkomen. 

  Beeldvorming

 20.45 7.  Rapport Rekenkamercommissie ODZOB 2020 
(portefeuillehouder Van Otterdijk)

    De Rekenkamercommissie heeft, gezamenlijk met 
een aantal andere Rekenkamercommissies, de 
doelen, taken, de kosten en doelmatig- en doel- 
treffendheid van de ODZOB als uitvoeringsdienst 
onderzocht.

    Het doel van het onderzoek is de gemeenteraad 
inzicht te geven in onder meer de doeltreffend-  
en doelmatigheid van de ODZOB, de sturing en 
governance, de toekomstige opgaven en richtingen 
van verbetering aan te wijzen.

  Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

 21.30 8.  REnescience en Taskforce Cure (portefeuille-
houder Van Otterdijk)

    Op verzoek van D66 vindt er een politieke discussie  
plaats over de toekomst van de afvalinzameling 
en -verwerking in Geldrop-Mierlo, de opdracht en  
kosten van Taskforce Cure en het besluit tot  
stoppen van het project REnescience. 

    Aanleiding is de brief van het Algemeen  
Bestuur Cure aan de gemeenteraad, ongedateerd,  
doorgestuurd door de griffie op 13 februari 2020  
en de Art. 38 RvO vragen van D66 naar aanleiding 
van deze brief.

  Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

  Algemeen

 22.15 9. Sluiting

 21.20 7.  Verordening rechtspositie raads- en commissie- 
leden 2019 (RV GM2020-005595) (portefeuille- 
houder Van Bree)

    Het ministerie van BZK heeft de verschillende  
bestaande regelingen voor politieke ambtsdragers  
gemoderniseerd en geharmoniseerd. Dit heeft  
geresulteerd in een nieuw Rechtspositiebesluit  
decentrale politieke ambtsdragers en de ministeriële  
Regeling rechtspositie decentrale politieke  
ambtsdragers. Deze zijn per 1 januari 2019 van 
kracht geworden. De Vereniging van Nederland-
se Gemeenten heeft, als gevolg van het nieuwe  
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers  
en de ministeriële Regeling rechtspositie decentrale 
politieke ambtsdragers, een nieuwe modelverordening  
opgesteld. Deze modelverordening vormt de basis 
voor de nieuwe Verordening rechtspositie raads- en 
commissieleden van de gemeente Geldrop-Mierlo 2019.

  Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

 22.05 8.  Verordening op de rekenkamercommissie   
(portefeuillehouder Van Bree)

    De verordening op de rekenkamercommissie, door 
de raad vastgesteld op 25 november 2013, wordt 
geactualiseerd.

    De Rekenkamercommissie heeft de bestaande 
verordening kritisch bekeken, besproken met 
de auditcommissie en dat heeft geleid tot het nu  
voorliggende concept.

  Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

  Beeldvorming

 22.15 9.  Activiteiten / projecten die via begroting zijn 
vastgesteld (RIB GM2019-057769) (portefeuille-
houder Van de Laar)

    Op verzoek van D66 wordt gesproken over de 
Raadsinformatiebrief en de lijst die bij de brief 
is gevoegd. Het gaat daarbij met name over de  
status van de lijst, de keuzes, die door het college 
zijn gemaakt en duidelijkheid over de rol van de 
raad nadat inspraak heeft plaatsgevonden.

  Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

  Algemeen

 23.00 10. Sluiting

  Agenda* Commissie Algemene Zaken
  Woensdag 3 juni 2020, Gemeentehuis

 Tijd Activiteit  (tijd indicatief)

  Algemeen

 19.30  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststelling agenda
  3.  Vaststelling verslag Commissie 
   Algemene Zaken 3 december 2019
  4. Vragen en mededelingen
   •  Mededelingen van de portefeuillehouder(s) vanuit 

/ over gemeenschappelijke regelingen (o.a. MRE, 
SGE, Dienst Dommelvallei en Veiligheidsregio);

   •  Mededelingen van en vragen aan  
portefeuillehouder(s); 

  Oordeelsvorming

 19.50 5.  Begrotingen 5 Gemeenschappelijke regelingen 
(portefeuillehouder Van Bree)

    De vier “grote” gemeenschappelijke regelingen, 
(ODZOB, VRBZO, GGD en MRE) hebben in het 
kader van de afstemming van hun planning&control 
cyclus afspraken gemaakt over het gelijktijdig bij  
de gemeenten aanleveren van hun concept  
begrotingen, zodat de gemeenteraden deze in één 
vergadering kunnen behandelen en hun eventuele 
zienswijzen vast kunnen stellen. 

    De Dienst Dommelvallei conformeert zich aan de 
afspraken van de vier grote GR’en en hebben hun 
concept begroting ook ingediend.

    De conceptbegrotingen worden in de vakcommissies  
behandeld. In de commissie Algemene Zaken  
komen de concept begrotingen van de VRBZO + 
MvT, de MRE en de Dienst Dommelvallei aan de orde.

  Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

 20.20 6.  1e Tussentijdse rapportage 2020 
   (portefeuillehouder Van de Laar)
    De 1e tussentijdse rapportage 2020 geeft het  

verloop van de budgetten weer in de eerste 3  
maanden van 2020. Overschrijdingen en onder- 
bestedingen waarvan wordt verwacht dat ze aan 
het einde van het jaar afwijken van de begroting, 
worden aan de raad voorgelegd. Na akkoord  
worden de wijzigingen in de budgetten doorgevoerd.

  Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

  Agenda Thema-avond
  Maandag 22 juni 2020, Gemeentehuis

 Tijd Activiteit  (tijd indicatief)

  Algemeen

 19.30  1. Opening en mededelingen

  Beeldvorming

 19.35 2.  Wijkontwikkelingsplannen (portefeuillehouder 
Looijmans)

    Het doel is om een gezamenlijk beeld te  
ontwikkelen van hetgeen we wensen te bereiken 
met wijkontwikkelingsplannen. Daarbij worden de  
consequenties van de aangenomen motie van  
11 november 2019 over de planning van de wijk- 
ontwikkelingsplannen meegenomen. 

 20.35 3.  Groot onderhoud Dwarsstraat (portefeuillehouder 
Van de Laar)

    Het project dient als proefproject op het gebied 
van duurzaamheid en circulair inkopen. In een  
presentatie wordt het onderzoeksrapport toegelicht.

 20.55 4.  Informatiebeveiliging (portefeuillehouders Van 
Bree en Van de Laar)

    De stand van zaken ten aanzien van het IB&P wordt 
toegelicht. Er wordt ook ingegaan op de invulling van de 
verantwoordelijkheden. Aanleiding voor de presentatie 
is het rapport van de rekenkamercommissie “Informatie- 
beveiliging en privacy Gemeente Geldrop-Mierlo” van 2019.

 21.55 5.  Regionale energie strategie (RES) (portefeuille-
houder Van Otterdijk)

    De concept RES wordt in een presentatie toegelicht.

  Algemeen

 22.40 6. Sluiting

  Agenda Thema-avond
  Dinsdag 23 juni 2020, Gemeentehuis

 Tijd Activiteit  (tijd indicatief)

  Algemeen

 19.30  1. Opening en mededelingen

  Beeldvorming

 19.35 2. Village marketing (portefeuillehouder Jeucken)
    U wordt geïnformeerd over de stappen die de stichting  

Villagemarketing in 2020 gaat zetten, over wat men 
heeft bereikt en waar de focus op ligt. 

 20.35 3. Omgevingswet (portefeuillehouder Jeucken)
    U wordt geïnformeerd over de relevante thema’s in 

de omgevingswet.

  Algemeen

 22.05 4. Sluiting

www.geldrop-mierlo.nl



Gemeente actueel

Startpunt Katoenpad  
Mierlo
Sinds afgelopen week staat Woes, hoofdpersoon uit  
“Het geheim van het verdwenen Katoenpad’ trots op het 
Molenplein in Mierlo. 

Ooit lag het Katoenpad in het heidegebied tussen Mierlo en 
Geldrop, daar waar nu het Molenbos is. Het pad verdween, maar 
met de speciale Katoenpad App kun je deze beleefroute nu toch 
ervaren.

Locatie
Het pad ligt op de Molenheide tussen Mierlo en Geldrop (vanuit  
de Torenweg in Mierlo de Boslaan in). Kijk op katoenpad.nl 
voor een kaartje. De ingang is heel herkenbaar. Hier staat het  
grote boek ‘Het geheim van het verdwenen Katoenpad’ met alle 
informatie over het Katoenpad en de omgeving. Daar zijn ook  
parkeerplaatsen. Het pad is overigens van beide kanten te lopen. 
Aan de andere kant van het pad hangen bordjes die duidelijk  
maken dat het pad daar begint en eindigt. Vanuit Mierlo fiets je 
vanaf het Molenplein (centrum) of vanaf Bospark ’t Wolfsven in 
een kleine 10 minuten naar de ingang van het pad, in Geldrop – 
vanaf het Weverijmseum aan De Bleek – in een kleine 15 minuten. 
Je kunt ook direct starten bij de entree van het pad in Mierlo. 

Lees ook ‘Het geheim van het verdwenen Katoenpad’
Het ‘Geheim van het verdwenen Katoenpad’ is ook als boek  
verschenen. Het boek kost € 12,50 en is hier verkrijgbaar:
•  Boekhandel en kantoorboekhandel van Grinsven  

Korte Kerkstraat 11, Geldrop
•  Lektura Boek/Kantoor Boekhandel  

Jan Deckersstraat 19/A, Heeze
• VVV-i point Café de Koffer Molenhoek 2, Mierlo
• VVV-i point Hotel Nijver Heuvel 1, Geldrop
• Bruna Heuvel 50, Geldrop
• Bruna Dorpsstraat 160, Mierlo
• Primera WC Coevering 9 – 11, Geldrop
• Weverijmuseum Molenstraat 21, Geldrop
• Centrum Hofdael Molenstraat 23, Geldrop

Stoken en of barbecueën 
in de tuin
Een vuurtje stoken in de tuin of lekker buiten  
barbecueën? Veel mensen vinden het gezellig om bij 
mooi weer in de tuin een “tuinhaard” te stoken of lekker 
buiten te eten. Toch kunnen buren last hebben van de 
rook van uw barbecue of houtvuur.

Sommige mensen vinden rook gewoon onprettig, anderen  
hebben gevoelige luchtwegen, astma of andere longziekten. Zij 
kunnen er veel last van hebben.

Als een van uw buren bij u komt met een klacht over rook of geur, 
probeer dan samen na te gaan wat er aan de hand is. Door een 
klacht te bespreken, blijft u in gesprek met uw buren, de basis om 
tot een oplossing te komen.

Met een paar simpele maatregelen kunt u die overlast zelf  
beperken. Daarom willen wij u een aantal stooktips geven zodat 
het voor iedereen leuk blijft.
• maak een houtvuur aan met aanmaakblokjes en kleine houtjes
•  stook alleen droog en onbehandeld hout. Nooit geïmpregneerd 

of geverfd hout
•  verbrand het hout op hoge temperatuur en stapel het losjes,  

zodat er veel zuurstof bij kan
• stook niet bij windstil weer
• laat een houtvuur vanzelf uitbranden
•  het verbranden van afval, bewerkt hout, snoeihout en oud papier 

is zonder meer verboden
•  stook niet op een tijdstip dat iedereen de ramen open heeft staan
•  overleg eventueel met de buren wanneer u wilt stoken, het 

maakt duidelijk dat u rekening met ze houdt en dat kan ergernis 
voorkomen

•  een vuurtje stoken mag alleen in een speciaal daarvoor geschikte  
voorziening zoals een buitenkachel, tuinhaard, barbecue, 
vuurkorf(schaal), vuurpot of gelpot

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over een gezonde leefomgeving op 
www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/gezonde-leefomgeving/
gezond-in-en-om-huis. 

Wilt u weten hoe de luchtkwaliteit is in uw buurt? Kijk op  
www.air-matters.com of download dan de app Air-matters.

Internationale dag van  
de biodiversiteit:  
weten = bewust eten
Ieder van ons kan meehelpen de biodiversiteit te behouden door in de supermarkt bewust inkopen te doen.  
Biodiversiteit is de verzamelnaam voor alle dieren, planten en micro-organismen. Kortom alles wat leeft en niet  
zonder elkaar kan om te overleven. De Verenigde Naties hebben 22 mei uitgeroepen tot de Internationale Dag van  
de Biodiversiteit om mensen bewuster te maken van het belang van biodiversiteit. En om die te beschermen!

Haperend uurwerk
De aarde is prachtig en het leven op onze planeet een  
wonderlijk, onvoorstelbaar oud systeem waarin ontelbare radertjes 
in elkaar grijpen. Al die radertjes houden het complexe uurwerk 
draaiend, dag na dag, eeuw na eeuw. Soms worden radertjes of  
veertjes vervangen of aangepast. Dat kan zolang het er niet te veel  
tegelijk zijn. Dan staat de tijd op zeker moment stil. Sinds  
midden vorige eeuw jagen we zo intensief achter welvaart aan 
dat steeds meer radertjes uitvallen. Wereldwijd worden 1 miljoen  
dier- en plantsoorten met uitsterven bedreigd. Overbevissing,  
ontbossing, intensieve landbouw, vervuiling en klimaatverande-
ring laten ons schitterend ecosysteem steeds meer vastlopen. Het 
is tijd om daarbij stil te staan. 

Zonder biodiversiteit geen eten
Planten en dieren, schimmels en bacteriën: in samenhang  
zuiveren ze lucht en water, leveren grondstoffen, medicijnen 
en… voedsel. Door onze ‘moderne’ landbouwmethoden putten 
we de bodem uit. De natuurlijke kringloop is vervangen door die 
van meer, meer, méér! Meer opbrengst per hectare door meer  
bestrijdingsmiddelen, meer kunstmest, meer gif in het grond- en 
oppervlaktewater en meer wateronttrekking aan de natuur. Zo 
raakten we in de spiraal van steeds meer maar ook van minder, 
minder, minder. Minder bodemleven en dus minder voedings- 
stoffen, minder water vasthouden, minder bloemen, minder bijen en 
andere (bestuivende) insecten, minder insecteneters. Tja, en dan 
krijg je meer ziekten, meer plagen zoals nu van eikenprocessie- 
rupsen en sprinkhanen. En over enkele decennia voedseltekorten 
wereldwijd. Het is tijd voor een wending, nu of nooit. 

Wat kunnen we doen? 
De boeren de schuld geven is te kort door de bocht want wij  
zijn immers de afnemers van hun producten. Wij laten onze  
portemonnee (te veel) regeren en kiezen ervoor om producten te 
eten die veel van de aarde vragen. Ieder van ons kan meehelpen 
de biodiversiteit te behouden, onder meer door in de supermarkt 
bewust inkopen te doen: 

meer
- lokaal en regionaal geproduceerd voedsel
- groenten en fruit van het seizoen
- biologische producten

en minder 
- vlees 
- producten met palmolie
- vis (en koop je vis, neem dan liever die met het MSC-keurmerk)

Samen kunnen we het verschil maken! 

Afvalinzameling  
Hemelvaart
Op Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei wordt er geen 
afval ingezameld aan huis. De milieustraat en Cure 
klantenservice zijn op deze feestdagen gesloten.

Wordt uw restafval of GFT normaal op deze dagen ingezameld?  
Bekijk dan op welke dag we het inhalen via De Afvalkalender  
of de Cure Afval App.

De inzameling van papier wordt niet ingehaald. 
Deze dagen komen te vervallen.

Op tijd aanbieden tijdens inhaaldagen
Mogelijk zamelen we het afval op de inhaaldagen op een  
ander tijdstip in dan normaal. Zorg er daarom voor dat uw 
afval vóór 7:30 uur buiten staat.

Altijd op de hoogte via de Cure Afval app
Met de Cure Afval app heeft u altijd uw eigen afvalkalender  
bij de hand. Stel push-notificaties in, zodat u tijdig weet  
wanneer u uw afval buiten moet zetten. Zo bent u altijd op de 
hoogte, ook rondom de feestdagen! 

www.geldrop-mierlo.nl
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Werkzaamheden  
Kleine Beekloop  
hervat
Wethouder Rob van Otterdijk is blij dat de werkzaam- 
heden aan het ontbrekende deel van de bestaande  
ecologische verbindingszone Kleine Beekloop bijna  
gereed zijn. Het werk lag een tijd stil omdat het gebied te 
nat was en de machines alles kapot zouden rijden. 

De bestaande smalle sloot die ten zuiden van de Rielsedijk lag, 
is omgevormd naar een brede waterloop met flauwe oevers.  
Zo ontstaat er een goede ecologische verbinding tussen de  
natuurgebieden in Gijzenrooi en het Dommeldal. 

Dat is nodig omdat door de klimaatsverandering vaker droogte 
voorkomt en water langzamer moet worden afgevoerd. Ook is 
er een poel aangelegd waar amfibieën kunnen rusten. Verder  

richten we de rest van het gebied zo natuurlijk mogelijk in. Langs de  
waterloop komt een schouwpad, dat nodig is voor het waterschap 
om de waterloop te beheren. Dit schouwpad wordt opengesteld als 
(openbaar) wandelpad, zodat het gebied aansluit op bestaande  
wandelpaden aan beide zijden van het gebied. 

24 mei Dag van het Nationaal Park
 
Nederland heeft 21 Nationale Parken, waaronder De Groote Peel. Samen vertellen zij het verhaal van de Nederlandse  
natuur. Elk gebied heeft zijn unieke karakter en historie, met eigen planten, dieren en landschappen. De status  
Nationaal Park is te beschouwen als een ‘Michelin-ster’ voor een mooi en goed bezoekbaar natuurgebied. 

De Nationale Parken zijn prachtige voorbeelden van typisch  
Nederlandse landschappen met internationaal bijzondere natuur.  
Bossen, heide, laagveen, getijdenwater, beekdalen, vennen en 
meer; allemaal op korte afstand van elkaar. Grondeigenaren,  
beheerders en andere betrokkenen zorgen dat die natuur  
karakteristiek en bijzonder blijft. De mooiste stukken natuur blijven 
daardoor voor Nederland behouden. De Nationale Parken richten 
zich niet alleen op recreatie, educatie en voorlichting maar even-
eens op de bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap  
alsook op onderzoek.

Natuurbescherming
In Nederland is in het verleden veel natuur verloren gegaan.  
De grote bevolkingsdichtheid heeft zijn tol geëist en natuur- 
gebieden werden opgeofferd aan landbouw, woningen, wegen en 
industrie. Om de kwaliteit van de nationale parken te versterken,  
en voor de toekomst veilig te stellen, zijn grote inspanningen  
nodig. Bescherming van afzonderlijke ecosystemen is belangrijk, 
maar nog niet voldoende. Natuurgebieden die niet met andere 
gebieden in verbinding staan zijn kwetsbaar. Zeldzame dieren en 
planten lopen in kleine en geïsoleerde gebieden een groter risico 
op uitsterven. Daarom streeft de Nederlandse overheid ernaar om 
grote natuurgebieden te realiseren en deze onderling te verbinden. 

Natuurnetwerken
Het Natuurnetwerk Nederland moet natuurgebieden onderling 
beter verbinden en bovendien met het omringende agrarisch  
gebied. Uiteindelijk moet zelfs een groot aaneengesloten  
ecologisch netwerk ontstaan van natuurgebieden in Europa. De 
klimaatveranderingen hebben in toenemende mate hun weerslag 
op de leefomstandigheden van planten en dieren. Om genoeg 

voedsel te kunnen blijven vinden moeten ze zich kunnen verplaatsen.
In ons land droeg het Rijk in 2014 de verantwoordelijk voor het  
Natuurnetwerk over naar de provincies. 
De website BrabantInZicht.nl geeft inzicht in de actuele toestand 
van natuur, water en milieu in Brabant.

De Groote Peel
Dichtbij huis, op de grens met Limburg, hebben we ook een  
Nationaal Park. De Groote Peel is een nogal zeldzaam hoogveen-
gebied van internationale klasse, vooral vermaard om zijn vogel-
rijkdom. Vergeleken met vroeger rest nu een schijntje, hoewel het 
qua grootte nog altijd vergelijkbaar is met de Strabrechtse Heide: 
zo’n 1500 ha. Het landschap bestaat uit water, moeras, heide 
en kleine stukjes bos. In tegenstelling tot vroeger is het nu voor  
wandelaars een goed begaanbaar gebied 
dankzij veilige paden. 

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : De Loo 118 in Mierlo
Datum ontvangst : 7 mei 2020
Omschrijving : oprichten woonhuis
Zaaknummer : 20200256

Locatie : IJsvogel 4 in Geldrop
Datum ontvangst : 7 mei 2020
Omschrijving : plaatsen lamellenpergola
Zaaknummer : 20200257

Locatie : Griendstraat 2 in Geldrop
Datum ontvangst : 7 mei 2020
Omschrijving : vervangen houten berging
Zaaknummer : 20200258

Locatie : Industrieweg 26 in Mierlo
Datum ontvangst : 8 mei 2020
Omschrijving : plaatsen stellingen
Zaaknummer : 20200259

Locatie : Burghtstraat in Geldrop
Datum ontvangst : 11 mei 2020
Omschrijving : oprichten appartementengebouw
Zaaknummer : 20200264

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Bogardeind 176 in Geldrop
Omschrijving : uitbreiden loods
Zaaknummer : 20200216

Locatie : Mierloseweg 22A in Geldrop
Omschrijving :  wijzigen gebruik voormalige  

bedrijfswoning naar burgerwoning
Zaaknummer : 20200175

Verleende omgevingsvergunningen met  
reguliere procedure (2)

Locatie :  Johan Peijnenburgweg - Sluisstraat 
(kruising) in Geldrop

Verzenddatum besluit : 12 mei 2020
Omschrijving : verleggen fietspad
Zaaknummer : 20200121

Locatie : Industrieweg 2 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 12 mei 2020
Omschrijving : uitbreiden kantoor en werkplaats
Zaaknummer : 20200158

Locatie : Nieuwendijk 18 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 13 mei 2020
Omschrijving : wijzigen winkelpand in appartementen
Zaaknummer : 20200190

Locatie : Dravikstraat 16 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 14 mei 2020
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20200146

Locatie : Mierloseweg 22A in Geldrop
Verzenddatum besluit : 14 mei 2020
Omschrijving :  wijzigen gebruik voormalige  

bedrijfswoning naar burgerwoning
Zaaknummer : 20200175

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.

Kleine ijsvogelvlinder fietsroute
Veel mensen zetten zich in om de biodiversiteit in Geldrop-Mierlo te behouden én te versterken. Met succes, want 
de flora en fauna in onze gemeente zijn de moeite waard van het bekijken meer dan waard. We hebben een speciale 
fietsroute uitgestippeld die laat zien hoe biodivers Geldrop-Mierlo wel niet is! 

Deze route heeft de naam van de Kleine ijsvogelvlinder meege-
kregen. Deze vlinder staat symbool voor alle nieuwe initiatieven  
en projecten in Geldrop-Mierlo die de biodiversiteit in onze  
gemeente vergroten of versterken. Boswachter Jap Smits bracht  
deze vlinder nog niet zo lang geleden weer terug in onze gemeente. 

Een geslaagd initiatief, maar er is nog veel meer gebeurd om de 
biodiversiteit in onze gemeente te vergroten. De ‘Kleine ijsvogel-
vlinder’ fietsroute kent vele plekjes waar al dit werk zichtbaar is. 
De route loopt langs veel water, mooie oevers, parken, weilanden, 
bosgebieden, dorpstuinen en kleurige balkons. Deze afwisseling 
trekt veel verschillende soorten leven aan. Belangrijk, want deze 
variatie is voor mens, dier en plant waardevol. Ook de Kleine ijs-
vogelvlinder fladdert weer vrolijk rond, dankzij alle inspanningen. 

Wilt u de ‘Kleine ijsvogelvlinder’ fietsroute fietsen? Ga dan naar 
www.geldrop-mierlo.nl/kleineijsvogelvlinder en download de routekaart. 

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

Foto: Marco Magielse

Foto: Wim Hendrikx (IVN Geldrop)



Gemeente actueel
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 In-
woners. Het college heeft besloten de persoonslijsten van deze 
personen niet meer bij te houden. Daardoor staan zij officieel niet 
meer op dat adres ingeschreven. 

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

Van Hoof, HJH 27-01-1977 27-03-2020 Onbekend
Salesman, CWH 16-09-1966 10-04-2020 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
• 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 persoonslijsten 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

Louiza, TGP 17-08-1972 13-05-2020 Onbekend
Cannegieter, C 16-10-1996 14-05-2020 Onbekend
Schleenvoigt, JM 03-06-1995 14-05-2020 Onbekend

Een betrokken persoon kan over dit voorgenomen besluit zijn  
mening geven, schriftelijk of mondeling. Wanneer u dit mondeling 
wilt doen, vragen wij u een afspraak te maken via het telefoon-
nummer (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  

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

voorgenomen besluit
• 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.

www.geldrop-mierlo.nl

www.facebook.com/gemeente.geldropmierlo

Vind ons leuk op


