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Wethouder Jeucken bezoekt  
Strabrechtse Hoeve
Vorige week bracht wethouder Marc Jeucken een “Hart onder de riem”-bezoek aan de Strabrechtse Hoeve.  

Eigenaar van de Strabrechtse Hoeve: Peter Paul van Meerwijk 
vertelde over zijn bewogen afgelopen maanden. Maanden van  
onzekerheid, stress, soms rust maar vooral ook een tijd waarin 
een echte ondernemer zijn creativiteit kwijt kan. In een periode 
van crisis moet je als ondernemer inventief zijn, aldus Peter-Paul. 
Zo is de horecaondernemer direct gestart met het bezorgen van 
luxe maaltijdsalades, soepen en desserts.

Al snel ging Peter Paul ook op zoek naar wat zijn doelgroep,  
voornamelijk 50+, wenst in een tijd van eenzaamheid. Zo  
openende hij een fiets drive in. Peter Paul is heel serieus  
omgegaan met alle richtlijnen van het RIVM. Zo kon hij met een 
gerust hart op 1 juni open, met een ruim terras waar iedereen zich 
veilig voelt.

Huisvesting voor verschillende doelgroepen
Plan voor tijdelijke invulling NH Hotel
Ontwikkelaar VDMVA 2 BV is met de gemeente Geldrop-Mierlo in gesprek over een nieuwe, tijdelijke, invulling van het 
voormalige NH Hotel aan het Bogardeind te Geldrop. Deze tijdelijke invulling dient vooruitlopend op een onderzoek 
naar de toekomstige bestemming van het gehele perceel. Uit de verkoop door NH van het hotel in Geldrop wordt  
duidelijk dat een normale hotelexploitatie op die locatie niet of nauwelijks meer mogelijk is. Het college heeft  
afgelopen week het plan voor tijdelijke huisvesting positief beoordeeld.

Plan voor huisvesting diverse doelgroepen
De ontwikkelaar/eigenaar (VDMVA 2 BV) is van plan om in de  
bestaande bebouwing een tijdelijk woonconcept te realiseren.  
Uitgangspunt zijn twee perioden van vijf jaar. In totaal maximaal  
10 jaar, waarbij in het vijfde jaar met de gemeente afstemming 
plaatsvindt over een mogelijke voortzetting tot maximaal 10 jaar.
De exacte lengte van deze tweede periode is afhankelijk van de 
concrete behoefte aan de tijdelijke woningen, de beoordeling door 
de gemeente van de situatie op die locatie gedurende de eerste 
vijf jaar en de periode die nodig is tot de gewenste herontwikkeling.

VDMVA 2 BV heeft plan in overleg met de gemeente opgesteld 
tegen de achtergrond van geluiden uit de Geldropse samenle-
ving, dat er een sterke voorkeur is voor betaalbare huisvesting 
voor diverse doelgroepen. 
Door een mix van diverse doelgroepen kan worden gekomen  
tot een woonmilieu met een afspiegeling van de Geldropse  
bevolking. Gedacht kan worden aan starters, spoedzoekers,  
studenten, uitstromers uit intramurale setting, internationals,  
senioren en alleenstaanden (die niet tot één van eerder genoemde  
doelgroepen horen). 
Voor al deze groepen wordt slechts per doelgroep een percentage 
(tussen de 10% en 40%) van de in totaal 144 beschikbare een-
heden ingezet, zodat een eenzijdige invulling wordt voorkomen. 
De concrete invulling van de eerste bewoners wordt met de  
gemeente afgestemd en opvolgende verhuur wordt door de  
gemeente een aantal malen per jaar gemonitord, zodat blijvend 
aan gemaakte afspraken wordt voldaan.
Toewijzing van de wooneenheden en het beheer komt in han-
den van een professionele organisatie, die nu al in Eindhoven de  
verantwoordelijkheid heeft voor circa 500 woningen in vergelijk-
bare concepten. Het college van Burgemeester en wethouders 
vindt dit cruciaal. 

Procedure
Het college van Burgemeester en wethouders heeft het plan 
voor tijdelijke huisvesting beoordeeld en heeft ingestemd met het  

verzoek van VDMVA 2 BV tot het tijdelijk gebruik van het  
voormalige NH Hotel. Hierbij geldt als voorwaarde dat er voldoende  
draagvlak moet zijn. 
Het besluit maakt een tijdelijke medewerking mogelijk. Hierbij 
geldt als randvoorwaarden dat er duidelijke afspraken worden vast 
gelegd met de eigenaar over doelgroepen, toedeling van woningen,  
beheer en toezicht en overige relevante onderwerpen. Deze  
afspraken worden zowel in een overeenkomst vastgelegd alsook 
als onderdeel van een toekomstige vergunning opgenomen. De 
gemeente heeft hiermee voldoende handvatten voor handhaving 
van gemaakte afspraken.

Ter inzage
De tijdelijke vergunning ligt vanaf vrijdag 10 juli ter inzage op het 
gemeentehuis aan De Meent 2 in Geldrop. 

Informatiebijeenkomst
Ook organiseert VDMVA 2 BV in samenwerking met de gemeente  
een informatiebijeenkomst. Deze vindt plaats op donderdag  
9 juli van 18.30 tot 20.00 uur in het voormalige NH Hotel aan het  
Bogardeind 219 in Geldrop.

In verband met corona kunnen we maximaal 100 mensen  
ontvangen en gelden de voorschriften van het RIVM. Ons verzoek 
aan u is om met maximaal 1 persoon per huishouden te komen en 
om vooraf te reserveren. Dit is noodzakelijk. Dit kunt u doen via 
het volgende e-mailadres: infoavondgeldrop@gmail.com. U krijgt 
dan van ons een bevestiging. We ontvangen u dan graag bij de 
hoofdentree van het NH Hotel. Heeft u griep- en/of verkoudheids-
klachten, dan verzoeken wij u dringend om thuis te blijven. 

Met het plan is het kortom de bedoeling om ervoor te zorgen 
dat deze locatie aan de zuidelijke invalsweg naar Geldrop een  
positieve impuls krijgt, dat bestaande huisvestingswensen van 
een brede doelgroep worden ingevuld en dat ook de omgeving  
wordt gevrijwaard van (eenzijdig) gebruik van het pand dat  
mogelijk als minder wenselijk wordt gezien.

Hevige stortbuien veroorzaken 
overlast in Geldrop en Mierlo
Gemeente gaat samen  
met getroffen bewoners 
werken aan oplossingen
Onlangs was er opnieuw sprake van extreme regenval. Perio-
den van extreme droogte met tussendoor hevig noodweer zijn  
het ‘nieuwe normaal’. Een situatie die steeds vaker lijkt voor te 
komen. De afgelopen week stonden daarom op meerdere locaties 
in Geldrop en Mierlo de straten blank (zie kader). Op verschillende 
locaties moesten straten worden afgezet die door het hoge water 
onbegaanbaar waren.De brandweer moest regelmatig uitrukken 
om hulp te verlenen.

Overlastlocaties

Mierlo:
• Brugstraat
• Nijverheidsweg
• Eikendreef
• Neerakker
• Vesperstraat
• Bekelaar
• Marktstraat
• Santheuvel Oost
• Loeswijk
• Dorpsstraat
• Kerkakkers
• Santheuvel West
• Burgemeester Verheugstraat 
• Kerkuil
• Wersakker
• Vlinderlaan (Bouwterrein) 
• Kleine vuurvlinder (Bouwterrein)
• Termeerstraat

Geldrop:
• Tunnelbak Eindhovensweg 
• Laan der vierheemskinderen 
• Parallelweg
• Molenstraat
• Gijzenrooiseweg t.h.v kruising Laan Van Tolkien
• Scheepenenstraat

Plan van aanpak
De gemeente ervaart ook dat het extreme weer steeds vaker  
problemen veroorzaakt. Ze wil daarom samen met de bewoners 
uit de meest getroffen straten een plan van aanpak bedenken om 
op korte, midden en lange termijn maatregelen te treffen die dit 
soort situaties moeten voorkomen. Hiervoor gaat de gemeente 
vertegenwoordigers benaderen uit de straten die de afgelopen 
weken het hardst getroffen zijn. We houden u op de hoogte 
van alle ontwikkelingen en hopen snel met een aantal concrete  
voorstellen te kunnen komen.

Vergroen
Om nu alvast wat te doen, roept de gemeente inwoners op om 
tuinen zoveel mogelijk groen te houden en dus niet te verstenen. 
Meer groen in de straat draagt bij aan meer biodiversiteit, water-
berging bij hoosbuien en het tegengaan van hittestress. Ongeveer 
40% van de bebouwde oppervlakte is in bezit van particulieren. 
Inwoners maken met hun tuininrichting daarom een groot verschil.
Verder zijn er ook nog enkele tips die bij kunnen dragen aan minder 
wateroverlast. Alle kleine beetjes helpen.

TIPS

Tip: Veeg geen vuil in de put
Als je de stoep veegt, let dan op dat het vuil niet in de straat-
kolk komt. Zo voorkom je dat de put verstopt raakt en kan het 
regenwater verdwijnen. 

Tip: Veeg bladeren voor de putten weg
Wanneer er bladeren of straatvuil voor de straatkolk liggen 
kan het regenwater niet weglopen. De put zelf hoeft dan niet 
verstopt te zijn, maar werkt hierdoor wel slechter. 

Tip: Maak geen golven
Pas je snelheid aan en rijd langzaam als er water op straat 
staat na hevige regen. Met een te hoge snelheid ontstaan er 
watergolven, waarbij het water het huis kan instromen.

www.geldrop-mierlo.nl
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26 augustus
Bewonersbijeenkomst wijkontwikkeling 
Skandia-Hulst
De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het opstellen van het Wijkontwikkelingsplan Skandia-Hulst. Met vele 
bewoners uit de wijk zijn er bijeenkomsten geweest waarbij samen is gesproken over mogelijke acties op het gebied 
van de thema’s ‘Zorgzame buurt vol activiteiten’, ‘Veilig en bereikbaar’ en ‘Groen, gezond en toekomstbestendig’. Op 
26 augustus gaan we samen nog één keer in gesprek om uit alle activiteiten en oplossingen die zijn bedacht te kie-
zen welke we het belangrijkste vinden om in het Wijkontwikkelingsplan op te nemen. Woont u in Skandia-Hulst, bent 
u nieuwsgierig welke activiteiten en oplossingen er bedacht zijn en wilt u meestemmen over de keuzes, reserveer  
26 augustus dan alvast in uw agenda.

Bijeenkomst
De bijeenkomst is in verschillende tijdsblokken; u kunt zich van 
te voren opgeven voor één van de tijdsblokken. Midden augustus 
krijgt u hier meer informatie over. Heeft u de eerdere bijeenkomsten  
over het Wijkontwikkelingsplan gemist en wilt u weten wat daar 
allemaal al besproken is, dan vindt u alle informatie op de website: 
www.geldrop-mierlo/nl/wijkontwikkeling.

Wat gaan we doen?
Alle bijeenkomsten zijn in de aula van basisschool Dommeldal 

waar ook de buurtvereniging gehuisvest is. Het adres is Beneden 
Beekloop 93 in Geldrop. Hier krijgt u een presentatie over de op-
ties voor het Wijkontwikkelingsplan. Na de presentatie kunt u op 
het schoolplein bij verschillende kraampjes verder praten over de 
verschillende onderwerpen. U krijgt daarna een selectieformulier 
waarmee u kunt stemmen op de verschillende activiteiten. 

Wilt u op de hoogte gehouden worden zodat u straks 
geen informatie mist? 
Meld u zich dan vast via wijkontwikkelingSH@geldrop-mierlo.nl. 

Vergadering Commissie 
voor Bezwaarschriften
Op maandag 6 juli komt de Commissie voor  
Bezwaarschriften in het gemeentehuis aan De Meent 2  
in Geldrop bijeen in een openbare hoorzitting.

Op de agenda staan de volgende zaken: 

18:30 uur:  Het bezwaarschrift gericht tegen het weigeren  
van medewerking aan het toekennen van een 
woonbestemming aan het perceel Industrieweg 22  
in Mierlo;

19:00 uur:   Het bezwaarschrift gericht tegen het weigeren 
van een bestemmingsplanherziening op het  
perceel Rielseheideweg 12 in Geldrop;

19:30 uur:   Het bezwaarschrift gericht tegen het verlenen 
van een omgevingsvergunning voor het vellen 
van een houtopstand op het perceel Beatrixlaan 
3 in Geldrop. 

Er zijn maatregelen getroffen om de verdere verspreiding 
van COVID-19 te voorkomen. Wij vragen u om contact op te  
nemen met het secretariaat van de Commissie voor  
Bezwaarschriften als  u van plan bent om de zitting als  
toehoorder bij te wonen, telefoon (040) 289 38 93.  

Leerlingenvervoer:  
met elektrische auto naar school
Leerlingenvervoer is voor kinderen die door hun beper-
kingen niet zelf naar school kunnen reizen. Bijvoorbeeld 
door een handicap of doordat de school ver weg ligt. 
De gemeente regelt dit leerlingenvervoer.  Een deel van 
die leerlingen rijdt nu elektrisch naar school. Namelijk 
de leerlingen die met personenauto’s worden vervoerd. 
Door elektrische auto’s gaat de CO2 uitstoot naar nul, 
zodat het vervoer niet bijdraagt aan klimaatverandering. 
Ook zijn er geen vieze uitlaatgassen meer met fijnstof, 
dus dat is een stuk gezonder. De leerlingen die met  
personenbusjes meerijden, gaan vanaf augustus 2021 
ook elektrisch naar school.

Duurzaamheidseisen
Wij hebben dit kunnen realiseren door in de aanbesteding voor het 
leerlingenvervoer ambitieuze eisen te stellen voor duurzaamheid: 
personenauto’s rijden vanaf januari 2020 elektrisch en van de  
personenbussen rijdt vanaf augustus 2021 minimaal 40% op groen 
gas of elektrisch. De winnende vervoerder Bergerhof uit Mierlo 
voldoet ruimschoots aan de eisen. Bergerhof is in januari gestart 
met acht elektrische personenauto’s en gaat met alle voertuigen 
elektrisch rijden vanaf augustus 2021. En dat tegen vergelijkbare 
kosten voor de gemeente als het rijden op diesel. 

Wilt u zelf elektrisch rijden?
De markt voor elektrische auto’s en busjes is sterk in ontwikkeling. 
Er komen steeds meer betaalbare elektrische auto’s, ook tweede-
hands. De verwachting is dat het aantal elektrische voertuigen 
flink zal stijgen. Daarom zorgen wij ervoor dat er meer openbare 
laadpalen komen. Wilt u ook elektrisch gaan rijden? U kunt via 
de gemeente een laadpaal in de buurt aanvragen. Dat kan als u  
niet op eigen terrein kunt parkeren en als er nog geen openbare  
laadpaal bij u in de buurt is. De laadpaal is voor inwoners  
kosteloos. Natuurlijk betaalt u wel voor het laden zelf. 

U kunt een openbare laadpaal aanvragen via www.geldrop-mierlo.nl.  
Hier vindt u ook meer informatie over de spelregels.

Foto: Bergerhof Mobiliteitsgroep BV

Formulierenspreekuur  
op afspraak 
U kunt weer langskomen bij het CMD met uw vragen 
op het gebied van inkomen, of voor hulp bij het invullen  
van formulieren. Helaas kan dit niet meer zonder  
afspraak. Heeft u hulp nodig, bel dan met de mede- 
werkers van het team Inkomen en Toegang. Zij zijn  
dagelijks te bereiken via (040) 289 38 99 en (040) 289 39 80.  
Alle gesprekken zijn in het gemeentehuis, De Meent 2 
in Geldrop. In Mierlo is het nog niet mogelijk om langs 
te komen.

Richtlijnen Coronavirus
Vanwege het coronavirus en de algemene landelijke hygiënemaat- 
regelen van het RIVM hebben we het volgende afgesproken:

• Als u klachten heeft komt u niet op bezoek.
• Wij schudden geen handen. 
• Wij houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
• Hoesten of niezen in de elleboog.

Gewijzigde bustijden  
tijdens de zomerperiode
Vanaf zondag 5 juli rijdt Hermes een hoogzomer-
dienstregeling. Let op: uitgezonderd de lijnen 400  
en 401. Deze lijnen rijden van maandag tot en met 
zaterdag 2x per uur naar Eindhoven Airport en weer 
terug.  

Plan uw reis in de reisplanner op www.hermes.nl. 
Op www.hermes.nl/corona vindt u meer informatie over  
de regels rondom het virus in het openbaar vervoer. 

Asfaltonderhoud  
Laan van Tolkien  
6 en 7 juli 2020 te Geldrop 
Op maandag 6 juli vanaf 07:00 uur tot en met dinsdag 7 
juli omstreeks 17:00 uur gaan we asfaltonderhoud uit-
voeren op de rijbaan van de Laan van Tolkien. Het betreft 
het gedeelte Laan van Tolkien tussen de weg Emopad en 
de weg Amroth. 

Omleidingen
Het gemotoriseerd bestemmingsverkeer naar de wijk Genoenhuis  
wordt vanaf het Emopad omgeleid via de route Emopad,  
Gijzenrooiseweg en Aragorn. De bedrijven aan de Zwembadweg  
en de weg Amroth blijven ook bereikbaar voor het gemotoriseerd  
verkeer via deze route.

Wilt u meer informatie?
Neemt u dan contact op met Bas van Lieshout of Willy van  
de Westerlo, afdeling Ruimte, te bereiken via telefoonnummer 
040-2893893 

www.geldrop-mierlo.nl
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B E K E N D M A K I N G E N

Voedselverspilling
Iets waar u misschien nooit over heeft nagedacht, is de hoeveelheid voedsel die wij jaar-
lijks verspillen. Het blijkt om enorme hoeveelheden te gaan. Recent onderzoek geeft aan dat  
ongeveer 30-50% van ons verbouwde en geoogste voedsel nooit onze magen bereikt.  
Wanneer we onze wereldwijde verspilling drastisch zouden kunnen terugbrengen was – in 
elk geval getalsmatig - in één klap het wereldvoedselprobleem opgelost. Deze verspilling 
gaat niet alleen over het goede voedsel dat wordt weggegooid. Het gaat ook over zoet water 
dat voor niets is verbruikt, landbouwgrond die niet gebruikt had hoeven worden en die juist 
alsmaar uitgebreid wordt ten koste van onze ecosystemen.

Weggooien is zonde
Wereldwijd zijn er verschillende oorzaken van deze verspillingen, 
die per land behoorlijk kunnen verschillen. In de westerse wereld 
gooien we bijvoorbeeld heel veel weg! Vergeleken met andere 
landen is basisvoedsel redelijk goedkoop. In Nederland besteden 
wij gemiddeld 11% van ons gezinsbudget aan voedsel, terwijl er 
mensen zijn die afhankelijk zijn van de Voedselbank. Door deze 
lage voedselprijzen veroorloven wij ons de nodige luxe. Zo wordt 
ongeveer 30% van onze groenten afgekeurd om het uiterlijk. Is 

het u wel eens opgevallen dat in de supermarkt alle tomaten  
ongeveer even groot zijn? Bij de supermarkt mogen alleen de 
juiste afmetingen van bijvoorbeeld aardappels en tomaten door 
naar de winkel, de rest wordt doorgedraaid en vernietigd. Als u 
eens een keer naar een biologische groentewinkel gaat zult u zien 
dat de tomaten allemaal verschillende afmetingen hebben en toch 
heel lekker zijn! En dan zijn er nog de voordeelacties waardoor we 
meer gaan kopen. Koop alleen wat u nodig heeft.

Bewonersbijeenkomst 9 juli  
Braakhuizen-Zuid

In juni 2019 is het Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-Zuid vastgesteld door de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo. 
Dit wijkontwikkelingsplan is opgesteld in overleg met verschillende bewoners en professionals uit de wijk.

Op 9 juli krijgen bewoners en geïnteresseerden de gelegenheid 
om mee te denken over de inrichting van de openbare ruimte 
rondom de St. Jozefkerk. Tevens worden enkele grotere projecten  
in dit wijkontwikkelingsplan toegelicht, zoals de ontwikkelingen 
rondom de St. Jozefkerk en het project Bleekvelden. Wij doen dit 
in 4 groepen omdat we gebonden zijn aan maximaal 25 bezoekers 
per keer, geheel conform de RIVM-richtlijnen.

In onderstaand schema ziet u de tijdsblokken waarop de bijeen-
komsten plaatsvinden.

Binnenkomst in de Borgh Bijeenkomst
15.15 uur 15.30 - 16.30 uur
16.15 uur 16.30 - 17.30 uur
18.15 uur 18.30 - 19.30 uur
19.15 uur 19.30 - 20.30 uur

Wat gaan we doen?
Alle bijeenkomsten starten in de Borgh met een informatieve film 
van ongeveer 30 minuten. Na de film is er in het dienstencen-
trum aan het St. Jozefplein (LEV-Gebouw) de gelegenheid om, in 
verschillende  lokalen, samen na te praten, vragen te stellen en 
uw ideeën en zorgen met ons en onze partners te delen over de 
volgende onderwerpen:
• Ontwikkelingen St. Jozefkerk
• Ontwikkelingen De Bleekvelden
• Openbare ruimte St. Jozefplein (omgeving kerk)
• Wijkontwikkelingsplan en algemene vragen
Wilt u een van de bijeenkomsten bijwonen? Meld u zich dan aan 
via wijkontwikkelingBZ@geldrop-mierlo.nl.

Tot slot
Voor het organiseren van een bijeenkomst moeten wij ons  
houden aan de geldende Coronamaatregelen. Daarom kunt u  
alleen deelnemen na schriftelijke aanmelding voor maximaal  
2 personen. U ontvangt hiervan van ons een bevestiging, die dient  
als toegangsbewijs. We verzoeken u zich aan de opgegeven tijd te 
houden en bij gezondheidsklachten thuis te blijven.

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Industriepark 10 in Geldrop
Datum ontvangst : 18 juni 2020
Omschrijving :  plaatsen portiersloge, cv-container,  

chiller en watercontainer
Zaaknummer : 20200331

Locatie : Volderstraat 16 in Geldrop
Datum ontvangst : 19 juni 2020
Omschrijving : plaatsen dubbele dakopbouw
Zaaknummer : 20200332

Locatie :  Heer van Scherpenzeelweg 18  
in Mierlo

Datum ontvangst : 19 juni 2020
Omschrijving : moderniseren antenne-opstelpunt
Zaaknummer : 20200333

Locatie : Eindhovenseweg 12 in Geldrop
Datum ontvangst : 20 juni 2020
Omschrijving : isoleren buitengevel
Zaaknummer : 20200334

Locatie : Gijzenrooiseweg 3 in Geldrop
Datum ontvangst : 22 juni 2020
Omschrijving :  plaatsen tribune, scorebord en  

videotoren
Zaaknummer : 20200335

Locatie : Nuenenseweg 169 in Geldrop
Datum ontvangst : 23 juni 2020
Omschrijving :  uitbreiden en wijzigen gebruik  

voormalige bedrijfswoning
Zaaknummer : 20200337

Locatie : Hoog Geldrop 21 in Geldrop
Datum ontvangst : 23 juni 2020
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20200338

Locatie : Industrieweg 26 in Mierlo
Datum ontvangst : 24 juni 2020
Omschrijving : oprichten bedrijfshal
Zaaknummer : 20200339

Verleende omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure (2)

Locatie : Hulst 36 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 24 juni 2020
Omschrijving : vervangen raamkozijn door deurkozijn
Zaaknummer : 20200310

Locatie : Aragorn 14 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 24 juni 2020
Omschrijving : plaatsen klokkenstoel
Zaaknummer : 20200229

Ontwerpbesluit aanvragen omgevingsvergunning met  
uitgebreide procedure (3)

Locatie : Industrieweg 26 in Mierlo
Datum ter inzage : 3 juli 2020
Omschrijving : uitbreiden en vernieuwen bedrijfslocatie
Zaaknummer : 20190920

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  
bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening  
indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank  
Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA  
’s-Hertogenbosch. 

Foto: Marco Magielse
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Bekijk het laatste nieuws  
van de gemeente op

www.geldrop-mierlo.nl

Voor bekendmakingen met nummer 3 geldt: De besluiten en 
overige stukken liggen vanaf de dag na publicatie zes weken 
ter inzage. Om de stukken in te zien maakt u een afspraak via  
www.geldrop-mierlo.nl of telefoonnummer 14 040. Tegen deze 
besluiten kunt u binnen zes weken vanaf de dag na publicatie,  
uw zienswijze indienen bij Burgemeester en Wethouders,  
Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Tijdens deze periode kunt u 
ook een mondelinge zienswijze indienen. U kunt alleen beroep 
tegen het uiteindelijke besluit indienen als u een zienswijze heeft  
ingediend tegen het ontwerpbesluit. Voorwaarde is wel dat u  
belanghebbende bent.

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.

RUIMTE/MILIEU

Melding wet milieubeheer
Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo maken op 
grond van de Wet milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht 
bekend, dat er een melding is ingediend op grond van het “Besluit 
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer” voor:

•  Het oprichten van een inrichting (voor engineering en ontwikke-
ling van hightech machines en het vervaardigen van prototypes 
en proefversies) aan de Spaarpot 3 in Geldrop. De melding is 
ingediend op 3 juni en aangevuld op 10 juni 2020.

 
De melding en andere stukken die van belang zijn liggen van  
3 tot en met 16 juli 2020 ter inzage in de publiekshal van het  
gemeentehuis, De meent 2 in Geldrop. De openingstijden van het 
gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 9.00 uur 
tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur.

Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u telefonisch 
een afspraak maken met Jos van Hoeij, telefoon (040) 289 37 83 
of Hans van Santvoort, telefoon (040) 289 37 81.

CMD/WMO

Ingetrokken gehandicaptenparkeerplaats

Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo 
heeft op 23 juni 2020 besloten de gehandicaptenparkeerplaats 
vlakbij de woning Hertshooi 47 te Mierlo in te trekken;

Dit verkeersbesluit ligt vanaf 3 juli 2020 voor iedereen zes weken 
ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, De Meent 2 
in Geldrop. Het besluit is ook in te zien op www.geldrop-mierlo.nl.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken 
bezwaar maken. Dit kan online, via www.geldrop-mierlo.nl bij Snel 
aanvragen, Bezwaar. U kunt ook schriftelijk uw bezwaarschrift  
indienen, gericht aan het college van burgemeester en  
wethouders, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop.
Bij spoed kunt u bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector  
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, een 
voorlopige voorziening aanvragen.

Ingetrokken en aangelegde gehandicaptenparkeerplaats

Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo 
heeft op 23 juni 2020 besloten:

-  de gehandicaptenparkeerplaats in de directe nabijheid van de 
woning Elendil 51 te Geldrop in te trekken;

-  een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen in de directe na-
bijheid van de woning Kili 8 te Geldrop; 

Dit verkeersbesluit en de plattegrond met de precieze locatie 
ligt vanaf 3 juli 2020 voor iedereen zes weken ter inzage in de  
publiekshal van het gemeentehuis, De Meent 2 in Geldrop. Het 
besluit is ook in te zien op www.geldrop-mierlo.nl.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken 
bezwaar maken. Dit kan online, via www.geldrop-mierlo.nl bij Snel 
aanvragen, Bezwaar. U kunt ook schriftelijk uw bezwaarschrift 
indienen, gericht aan het college van burgemeester en  
wethouders, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop.
Bij spoed kunt u bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector  
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, een 
voorlopige voorziening aanvragen.

Aangelegde gehandicaptenparkeerplaatsen

Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo 
heeft op 23 juni 2020 besloten een gehandicaptenparkeerplaats 
aan te leggen nabij:
- Tallingstraat 11 te Geldrop 
- Leemkuylen 94 te Geldrop
- Reinoutlaan 123 te Geldrop

Deze verkeersbesluiten en de plattegronden met de precieze  
locaties liggen vanaf 3 juli 2020 voor iedereen zes weken  
ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, De Meent 2  
in Geldrop. De besluiten zijn ook in te zien op 
www.geldrop-mierlo.nl.

Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u binnen zes  
weken bezwaar maken. Dit kan online, via www.geldrop-mierlo.nl  
bij Snel aanvragen, Bezwaar. U kunt ook schriftelijk uw  
bezwaarschrift indienen, gericht aan het college van burgemeester  
en wethouders, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop.
Bij spoed kunt u bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector  
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, een 
voorlopige voorziening aanvragen.

www.geldrop-mierlo.nl

Vind ons leuk op
www.facebook.com/gemeente.geldropmierlo




