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Afvalinzameling  
Pinksteren
Op maandag 1 juni (2e Pinksterdag) 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 je tijdig weet  
wanneer u uw afval buiten moet zetten. Zo bent u altijd op de 
hoogte, ook rondom de feestdagen!

Hart onder de riem

TMSG heeft vanaf nu een eigen sociaal 
culturele ontmoetingsruimte

Tekening: Marco Magielse.

Foto: Marco Magielse

Burgemeester Jos van Bree brengt samen met wethouder  
Marc Jeucken een bezoekje aan Create Hair & Beauty 
aan de Heuvel in Geldrop. 

Dit is het eerste bezoek van een reeks “Hart onder de riem”-  
bezoeken, die het college van B&W de komende tijd zal afleggen 
aan bedrijven, instellingen en ondernemers in Geldrop-Mierlo.
 

Foto’s: Marco Magielse

Afgelopen woensdag ondertekenden wethouder Jeucken en de heer Çankaya, voorzitter van de Turkse Multiculturele Stichting Geldrop 
(TMSG), een overeenkomst waarmee de stichting een omgevingsvergunning krijgt voor het gebruik van het pand aan De Bleekvelden 21  
in Geldrop. De TMSG mag het pand gebruiken als sociaal culturele ontmoetingsruimte. Na een lange periode van gesprekken en  
onderzoek is dit het resultaat waar alle partijen tevreden over zijn. De nieuwe invulling van het pand past uitstekend in de Visie Bleekvelden,  
waarin het gebied de komende jaren wordt omgevormd van bedrijfsomgeving naar een aantrekkelijke woon- en verblijfsomgeving.

www.facebook.com/
gemeente.geldropmierlo

Vind ons leuk op
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B E K E N D M A K I N G E N

Elke week een duurzaamheidstip
De afgelopen weken hebben we allerlei artikelen geplaatst over duurzaamheid. Deze artikelen willen we vanaf  
volgende week gaan aanvullen met een duurzaamheidstip van de week.

Deze duurzaamheidstips kunnen over allerlei onderwerpen gaan. 
Zo willen we goede ideeën delen voor het besparen van energie, 
het opvangen van regenwater, het vergroten van de biodiversiteit, 
het verminderen van afval en nog veel meer. 

Wij hebben al tips ontvangen van de verschillende stichtingen die 
in het Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo zitten en delen deze  
de komende tijd. Maar we ontvangen ook graag tips van onze  
inwoners. Dus heeft u een goed idee dat u met uw dorpsgenoten 
wilt delen? Mail deze naar samenduurzaam@geldrop-mierlo.nl. 
Misschien staat uw tip dan binnenkort wel op deze pagina.

Deze week alvast een voorproefje: 
Tuin: minder = meer
Sproei het gazon niet en borders zo min mogelijk; leg eventueel 
een slang met gaatjes in de border (zo verdampt minder water). Bron: IVN Geldrop

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie :  Mierloseweg ongenummerd  
(openbare ruimte nabij  
huisnummer 43) in Geldrop

Datum ontvangst : 14 mei 2020
Omschrijving :  rooien vijf lindebomen  

in verband met reconstructie rijbaan
Zaaknummer : 20200268

Locatie :  Twijnstraat ongenummerd  
(openbare ruimte nabij  
huisnummer 25) in Geldrop

Datum ontvangst : 14 mei 2020
Omschrijving :  rooien één els  

in verband met slechte conditie
Zaaknummer : 20200267

Locatie : Kasteelweg 28 in Mierlo
Datum ontvangst : 18 mei 2020
Omschrijving : plaatsen tijdelijke woonunit 
Zaaknummer : 20200271

Locatie : Wulp 7 in Geldrop
Datum ontvangst : 19 mei 2020
Omschrijving : bouwen terrasoverkapping 
Zaaknummer : 20200272

Verleende omgevingsvergunningen met  
reguliere procedure (2)

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

Verzenddatum besluit : 19 mei 2020
Omschrijving :  rooien één es in verband met  

niet duurzaam te handhaven
Zaaknummer : 20200218

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

Verzenddatum besluit : 19 mei 2020
Omschrijving :  rooien één beuk in verband met slechte 

conditie en zwamaantasting
Zaaknummer : 20200215

Locatie :  Wilhelminastraat ongenummerd  
(nabij huisnummer 15) in Mierlo

Verzenddatum besluit : 19 mei 2020
Omschrijving :  rooien 24 lindebomen in verband  

met reconstructie riolering en  
herinrichting straat

Zaaknummer : 20200214

Inzagetermijn en bezwaar maken?

Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Dit is een  
kennisgeving. 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 be-
zwaarschrift  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.

www.geldrop-mierlo.nl

Concept-Regionale  
Energiestrategie (RES)  
ter inzage
Passend binnen het Nationaal Klimaatakkoord heeft het Rijk aan alle 30 regio’s in Nederland gevraagd om te  
onderzoeken hoe en waar ze energie kunnen besparen, hoe deze duurzaam opgewekt kan worden en welke  
infrastructuur daarvoor nodig is. Om hierover keuzes te kunnen maken, stelt elke regio een Regionale Energie- 
strategie (RES) op. Deze is gericht op 2030 en geeft een doorkijk naar 2050. 

Voor onze regio hebben 21 gemeenteraden, twee Waterschappen  
en Provinciale Staten ook een concept-RES opgesteld. Deze 
heeft grote technische, financiële, maatschappelijke en ruimte-
lijke gevolgen. Voor bijvoorbeeld het aanwijzen van gebieden voor 
het plaatsen van windturbines en zonnevelden moet altijd een  
afweging worden gemaakt met andere belangen. De RES verbindt  
daarom provincies, gemeenten, waterschappen, netbeheerders, 
burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het is  
belangrijk dat er voldoende steun is voor de RES. 

Ter inzage
Op donderdag 27 mei is de concept-RES openbaar  
geworden. Deze ligt vanaf vrijdag 28 mei ter inzage in de  
publiekshal in het gemeentehuis, De Meent 2 in Geldrop. Op  
www.metropool-regioeindhoven.nl vindt u meer informatie over  
de RES. 

Webinar op 4 juni
Wij nodigen u van harte uit om mee te praten over de energie-

transitie in de MRE en de concept-RES. Daarom organiseren 
wij op donderdag 4 juni van 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur  
een bijeenkomst via internet (een webinar). 

Als u hierbij wilt aansluiten, kunt u zich aanmelden via:  
https://metropoolregioeindhoven.nl/thema-s/energietransitie/
webinar-conceptres-4-juni-2020. Na uw aanmelding krijgt u een 
bevestiging en voorafgaand aan het webinar krijgt u een link om 
hiervoor in te loggen. 
Het webinar wordt opgenomen. Het is vanaf 5 juni te zien op  
www.metropoolregioeindhoven.nl. 

Hoe gaat het verder?
Vóór 1 oktober wordt de concept-RES van alle 30 regio’s aan het 
Rijk aangeboden. Het Planbureau voor de Leefomgeving berekent  
of deze voldoende zijn voor Nederland en geeft een reactie.  
Hiermee gaan de regio’s aan de slag. Vóór 1 juli 2021 moet de 
definitieve RES af zijn. Elke 2 jaar wordt beoordeeld of de doelen 
en ambities nog realistisch en ook ambitieus genoeg zijn. 


