
Gemeente actueel

Bloemetje voor mantelzorgers Akse Media start 
met actualisatie  
gemeentegids

Fotograaf: Marco Magielse

De coronatijd heeft veel extra druk gelegd op onze        
mantelzorgers. 

Als blijk van waardering hebben wethouder Marc Jeuken, onze 
mantelzorgondersteuners en gebiedsregisseurs afgelopen 

week bloemen bezorgd bij alle geregistreerde mantelzorgers in 
Geldrop-Mierlo.

We bedanken de mantelzorgers voor hun (extra) inzet voor onze 
inwoners!

Zelf aanmelden
U kunt een organisatie of vereniging ook zelf aanmelden voor 
plaatsing in het adressengedeelte. Wijzigingen en/of aanmel-
dingen kunt u tot 16 augustus 2020 doorgeven per mail:   
redactie@aksemedia.nl (onder vermelding van Gemeentegids 
Geldrop-Mierlo), telefonisch: (0223) 67 30 10 of schriftelijk: Akse 
Media (ter attentie van Gemeentegids Geldrop-Mierlo) Postbus 
6033, 1780 KA Den Helder. 

De presentaties van de plannen zijn verwerkt in een film die te 
bekijken is op onze website:     
www.geldrop-mierlo.nl/wijkontwikkeling-braakhuizen-zuid.  

Wilt u reageren op het filmpje of heeft u ideeën over de invulling 
van het St. Jozefplein? Stuur ze ons dan voor 15 augustus alsnog 
toe via het e-mailadres wijkontwikkelingBZ@geldrop-mierlo.nl.

Akse Media BV maakt voor ons de gemeentegids 2020-
2021. Vanaf deze week wordt gestart met het actualiseren 
van de adressen die in de gids staan. De adressen met 
een e-mailadres krijgen een e-mail ter controle van de 
gegevens. De overige vermeldingen worden telefonisch 
benaderd. Akse Media BV is het enige bedrijf waar wij als 
gemeente mee samenwerken. 

Huisvesting voor verschillende doelgroepen

Plan voor tijdelijke invulling NH Hotel
VDMVA2 BV is in gesprek met de gemeente Geldrop-Mierlo over een nieuwe, tijdelijke invulling van het voormalige NH Hotel 
aan het Bogardeind in Geldrop. Tijdens een informatiebijeenkomst afgelopen week in het NH Hotel presenteerden zij de 
plannen. Er werd onder meer door de heer Van Aken, als vertegenwoordiger van VDMVA2 BV, uitgelegd wat men van plan is, 
waarom het gaat om een tijdelijke invulling en hoe de nieuwe woonsituatie beheerd gaat worden. Wethouder Marc Jeucken 
lichtte toe waarom de gemeente het plan ziet zitten. Hij gaf onder meer aan dat er in onze gemeente grote behoefte is aan 
betaalbare woningen. Bovendien ziet de gemeente niet graag een pand zoals het NH Hotel langdurig leeg staan..

Plan voor huisvesting 
De heer Van Aken geeft bij aanvang van de bijeenkomst aan dat het 
NH Hotel al meerdere jaren te koop stond. Hieruit blijkt onder meer 
dat een normale hotelexploitatie op die locatie niet of nauwelijks meer 
mogelijk is. Uit onderzoek wordt dit ook duidelijk. De hotelmarkt ver-
schuift immers naar het centrum en er is steeds meer concurrentie. 

VDMVA 2 BV is daarom van plan om in de bestaande bebouwing een 
tijdelijk woonconcept te realiseren met in totaal 144 beschikbare een-
heden. Van Aken legt uit dat het gaat om 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.

Het gaat dus voor alle duidelijkheid om een tijdelijke situatie. De 
tijdelijke invulling van het NH Hotel is nodig omdat er eerst goed moet 
worden gekeken naar de toekomstige bestemming van het hele ge-
bied en de ontwikkelingen rondom de verbreding van de A67. 

VDMVA 2 BV heeft bij het opstellen van het plan nadrukkelijk ge-
keken naar de woonbehoefte vanuit de Geldropse samenleving. Er 
blijkt een sterke vraag te zijn naar betaalbare huisvesting (sociaal/
middelduur) voor diverse doelgroepen en naar flexibele huisvesting. 
Ook is er in onze regio vraag naar woningen voor internationals van-
wege de economische groei van de Brainport regio.

Er wordt voor een periode van maximaal twee jaar verhuurd waarbij 
het gaat om gestoffeerde en gemeubileerde woningen. In het pand 
komen naast huurunits ook sportfaciliteiten en flexwerkplekken. 
Ook wordt onderzocht of het mogelijk is om er een restaurant/bar te  
vestigen.

Mix van doelgroepen
Door een mix van diverse doelgroepen ontstaat een woonmilieu met 
een afspiegeling van de Geldropse bevolking. In het voorstel is de 
volgende doelgroep verdeling vastgelegd. Het gaat om eenpersoons-
huishoudens, tenzij er sprake is van een relatie of een kind.

Doelgroep verdeling:
• Starter (maximaal 40%): woningzoekende die na verhuizing voor 

het eerst in een zelfstandige wooneenheid gaat wonen en die 
geen zelfstandige wooneenheid achterlaat, niet behorende tot een  
andere in deze definities genoemde groep  (maximaal 57 perso-
nen).

• Spoedzoeker (maximaal  30%): woningzoekende, waarvoor de 
voorziening in behoefte aan woonruimte dringend noodzakelijk is, 
niet behorende tot een andere in deze definities genoemde groep 
(maximaal  43 personen).

• Student (maximaal 20%): woningzoekende ingeschreven bij  
onderwijsinstelling (maximaal 29 personen).

• Uitstromer uit intramurale setting (maximaal 10%): woningzoeken-
de, die niet langer 24 uurs zorgbehoevend is in een zorginstelling 
(maximaal 14 personen).

• International (maximaal 20%): woningzoekende die een econo-
misch actieve werknemer is met alleen een buitenlandse nationali-
teit (maximaal 29 personen).

• Senior (maximaal 20%): woningzoekende ouder dan 55 jaar, niet 
behorende tot een andere in deze definities genoemde groep 
(maximaal 29 personen).

• Alleenstaande (maximaal 20 %: woningzoekende die een eenper-
soonshuishouden vormt, niet behorende tot een andere in deze 
definities genoemde groep (maximaal 29 personen).

Afspraken over invulling en beheer
Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat er vooral vragen zijn over 
de doelgroepen zoals die zijn vastgelegd (zie hierboven) en het be-
heer. Over beide aspecten zijn duidelijke afspraken gemaakt die wor-
den vastgelegd in de overeenkomst. Verder bespreekt de initiatiefne-
mer met de aangrenzende bewoners hoe ze het gebied voor hen het 
beste kunnen inrichten.

Invulling en toewijzing
De concrete invulling (doelgroepen en percentages) van de eerste 
bewoners wordt met de gemeente afgestemd. In de jaren daarna 
controleert de gemeente eens per 3 maanden of zoveel eerder als 
gewenst de verdeling en de aantallen. Als er afwijkingen worden  
geconstateerd, volgt er een boete voor de eigenaar. 

Verder moeten alle bewoners staan ingeschreven bij de gemeente. 
Dit voorkomt spookbewoning.
VDMVA 2 schenkt als eigenaar veel aandacht aan het beheer van de 
woningen. Van Aken benadrukt dat het voor hen ook erg belangrijk 
is dat de woningen en het complex netjes blijven en er geen ongere-
geldheden plaatsvinden.

Toewijzing van de wooneenheden en het beheer komt in handen 
van Rental apartments Eindhoven, een onderdeel van de mede-ei-
genaar van VDMVA2 BV, een professionele organisatie, die nu al in  
Eindhoven de verantwoordelijkheid heeft voor circa honderden wo-
ningen in vergelijkbare concepten. Deze organisatie organiseert 
vooraf een screening. Deze organisatie werkt ook met een huishou-
delijk regelement met daarin duidelijke afspraken en een huismeester 
die in de gaten houdt of de bewoners zich aan deze afspraken hou-
den. Verder wordt het gebouw 24 uur per dag beheerd door middel 
van een bemenste receptie en camerabewaking. Wethouder Marc 
Jeucken benadrukt dat dit een cruciaal onderdeel is van de overeen-
komst. We willen een aangenaam woonconcept

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 Ho-
tel. Hierbij geldt als voorwaarde dat er voldoende draagvlak moet zijn. 
Hiervoor is een eerste stap gezet door het organiseren van een infor-
matiebijeenkomst.

Het besluit maakt een tijdelijke medewerking mogelijk. Hierbij geldt 
als randvoorwaarde dat er duidelijke afspraken worden vastgelegd 
met de eigenaar over doelgroepen, toedeling van woningen, be-
heer 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 af-
spraken.

Hieronder vindt u de verdere procedure voor de aanvraag van een 
omgevingsvergunning voor het tijdelijk gebruiken van 144 hotel- 
kamers van het voormalige NH Hotel voor woondoeleinden: 

• 9 juli 2020: publicatie in Middenstandsbelangen en gemeentelijke 
website betreffende de indiening van de aanvraag omgevingsver-
gunning (is gebeurd).

• 9 juli 2020: informatiebijeenkomst voor omwonenden (heeft plaats-
gevonden).

• 16 juli 2020: publicatie in Middenstandsbelangen en gemeentelijke 
website van de verleende omgevingsvergunning.

• Vanaf 17 juli 2020: verleende omgevingsvergunning ligt zes we-
ken ter inzage op het gemeentehuis aan De Meent 2 in Geldrop.  
Binnen deze termijn is er de mogelijkheid tot het indienen van be-
zwaren bij het college van burgemeester en wethouders.

• Na deze zes weken dient het college van burgemeester en wet-
houders een beslissing te nemen op de ingediende bezwaren.

• Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders 
op de ingediende bezwaren kan daarna binnen zes weken beroep 
worden ingesteld bij de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch en daarna 
beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State in Den Haag.

• Het indienen van een bezwaarschrift of het instellen van beroep 
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit tot het 
verlenen van een omgevingsvergunning gewoon in werking treedt. 
De houder van de omgevingsvergunning kan dus beginnen met 
de door hem of haar gewenste activiteit. Om te voorkomen dat er 
door het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning een 
onomkeerbare situatie ontstaat, kan in een spoedprocedure aan 
de zogenoemde voorzieningenrechter van de Rechtbank om een 
voorlopige voorziening worden gevraagd.

Als het college van burgemeester en wethouders de omgevings-
vergunning verleent, dan zou het nieuwe woonconcept (het voor-
malige NH Hotel) in de eerste helft van 2021 bewoonbaar zijn. 
Er vindt eerst nog een grondige renovatie plaats. Mocht u nu al 
geïnteresseerd zijn, dan kunt u zich melden via info@rentalapart-
mentseindhoven.nl.

Er wordt vervolgens op een moment geprikt om kennis te ma-
ken en vindt er een screening plaats van alle documenten (onder 
meer loonstrook, paspoort, visum en bewijs van inschrijving in de 
gemeente Geldrop-Mierlo). Ook wordt er een bezichtiging inge-
pland. Als beide partijen akkoord zijn, dan wordt de huurovereen-
komst opgemaakt en getekend en een datum gepland voor de 
sleuteloverdracht met op locatie uitleg over het huisreglement en 
instructies over het gebruik van de woonruimte.
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Buurkracht Luchen denkt mee 
over duurzaamheid
Luchen is een mooie wijk in Mierlo, die nog volop in ontwikkeling is. Buurkracht Luchen vindt het belangrijk dat  
hierbij rekening gehouden wordt met duurzaamheid, zowel binnen Geldrop-Mierlo als binnen de wijk. Samen met be-
woners wil Buurkracht de buurt mooier maken, bijvoorbeeld door zwerfafval op te ruimen, vlinderkastjes te knutselen 
of een eetbaar plantsoen te maken. Tijdens de Luchense klimaatwandeling kunt u vragen stellen over de opbouw van 
het landschap in de wijk en over klimaatverandering. In dit artikel leest u meer over deze initiatieven.

Zwerfvuil ruimen
Door Luchen komen veel fietsers en wandelaars die zwerfvuil  
achterlaten. Vindt u dat ook zo jammer? Buurkracht wil samen met 
bewoners afval prikken, om de woonomgeving een stukje mooier 
te maken! Doet u mee? Vele handen maken licht werk. Nodig 
vooral iedereen uit om te komen helpen. 

Vlinderkastjes maken
Veel straten in Luchen zijn vernoemd naar vlinders. Wordt u ook 
zo blij van die vrolijke fladderaars in de straat? Van kleurige vlin-
ders op een zomerse dag? U kunt de vlinders een handje helpen 
en zorgen voor voldoende schuilplekken, zodat ze graag bij u in 
de wijk komen. Het plan van Buurkracht is om samen met bewo-
ners vlinderkastjes in elkaar te knutselen en op te hangen in elke 
vlinderstraat. Luchen is een wijk met veel jonge gezinnen met kin-
deren, dus dit is leuk en leerzaam om te doen. 

Spelen in eetbaar groen
In Luchen zijn drie speeltuintjes, er komt er nog eentje bij. Buur-
kracht Luchen ziet hier graag meer biodiversiteit, net als in de  
gemeentelijke plantsoenen. Eetbare plantsoenen bieden mogelijk-
heden tot meer biodiversiteit, denk aan vlinders en bijenvolkjes. 
Ga samen met buurtbewoners naar een leuke locatie op zoek!

Luchense klimaatwandeling
Luchen is een mooi gebied waar je heerlijk doorheen kunt  
wandelen en fietsen. De wijk is in verschillende fases tot stand 
gekomen en ieder deel heeft een eigen waterbergingsgebied. Tij-
dens de flinke buien van afgelopen maand hebben deze gebieden 
hun nut bewezen. Bent u benieuwd hoe deze waterbergingsge-
bieden Luchen I + II + IIIa eruit zien en hoe ze ervoor zorgen dat 
de straten bij regenval begaanbaar blijven? Dan is de Luchense 
klimaatwandeling iets voor u. 

U maakt kennis met de biodiversiteit in het gebied en u krijgt meer 
informatie over het klimaat en klimaatverandering. De wandeling 
is kort, ongeveer 3 kilometer en is onder begeleiding van een (kli-
maat)gids. In 2 uur legt de gids de opbouw van het landschap met 
zijn vegetatie en waterbergingsgebied 
uit. De wandeling kan worden afge-
sloten met een heerlijk proeverijtje 
van lokale producten. De wandeling is 
doorlopend, u kunt zich opgeven via 
buurtkracht.luchen@gmail.com. Zo-
dra er voldoende aanmeldingen zijn 
wordt er een datum geprikt. 

Scan de OR-code voor meer infor-
matie, via de code kunt u zich digitaal  
aanmelden.

Foto: Angela Kaanders

Wijkbijeenkomst 
Braakhuizen-Zuid

Burgemeester bezoekt 
60-jarig bruidspaar
Op 8 juli jl. vierde het echtpaar Averink-Dollenkamp hun 60-ja-
rige trouwdag. Burgemeester Jos van Bree verraste hen met 
een bezoekje op 1,5 meter. Van harte gefeliciteerd met dit bij-
zondere jubileum!

Fotograaf: Marco Magielse

Tijdens de bijeenkomst hebben alle partijen betrokken bij de    
herontwikkeling van Braakhuizen-Zuid de bewoners in 4 sessies 
geïnformeerd over de voortgang van de ontwikkelingen in Braak-
huizen-Zuid. Voor de herinrichting van het gebied rondom de St. 
Jozefkerk was landschapsarchitect Mariëlle Kok aanwezig om de 
wensen van de bewoners te inventariseren.

Ook de herontwikkeling van de St. Jozefkerk, de loodsen aan de 
Bleekvelden en de plannen van het bestuur van de Turks Multicul-
turele Stichting Geldrop werden toegelicht.

Door de coronaregels was het per sessie maar mogelijk om  een 
beperkt aantal aanwezigen te ontvangen. Daarom hebben we 
waarschijnlijk mensen gemist die ook graag aanwezig waren     
geweest. 

De presentaties van de plannen zijn verwerkt in een film die te 
bekijken is op onze website:     
www.geldrop-mierlo.nl/wijkontwikkeling-braakhuizen-zuid.  

Wilt u reageren op het filmpje of heeft u ideeën over de invulling 
van het St. Jozefplein? Stuur ze ons dan voor 15 augustus alsnog 
toe via het e-mailadres wijkontwikkelingBZ@geldrop-mierlo.nl.

Op 9 juli hebben bewoners en geïnteresseerden de gele-
genheid gehad om mee te denken over de inrichting van 
de openbare ruimte rondom de St. Jozefkerk. 
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RUIMTE / MILIEU

B E K E N D M A K I N G E N
RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Hertogenlaan ongenummerd 
   (openbare ruimte nabij huisnummer
   12) in Geldrop
Datum ontvangst : 2 juli 2020
Omschrijving : het kappen van één Chamaecyparis in
   verband met sterk verminderde conditie
Zaaknummer : 20200348

Locatie : Bogardeind ongenummerd 
   (openbare ruimte nabij huisnummer  
    146) in Geldrop
Datum ontvangst : 2 juli 2020
Omschrijving : het kappen van één plataan in verband 
   met stormschade
Zaaknummer : 20200349

Locatie : Hulst 91 in Geldrop
Datum ontvangst : 2 juli 2020
Omschrijving : wijzigen gebruik pand
Zaaknummer : 20200350

Locatie : Kriekelaar 15 in Geldrop
Datum ontvangst : 2 juli 2020
Omschrijving : bouwen woonkeuken aan zijgevel
Zaaknummer : 20200351

Locatie : Eksterlaan kavel 1 in Mierlo
Datum ontvangst : 3 juli 2020
Omschrijving : oprichten woning
Zaaknummer : 20200353

Locatie : Reinoutlaan 143 in Geldrop
Datum ontvangst : 3 juli 2020
Omschrijving : plaatsen overkapping
Zaaknummer : 20200355

Locatie : Bisschop van Mierlostraat 97 in Mierlo
Datum ontvangst : 6 juli 2020
Omschrijving : bouwen tijdelijke zorgwoning
Zaaknummer : 20200356

Locatie : Zomerland 77 in Geldrop
Datum ontvangst : 7 juli 2020
Omschrijving : plaatsen overkapping
Zaaknummer : 20200358

Locatie : Bogardeind 219 in Geldrop
Datum ontvangst : 7 juli 2020
Omschrijving : tijdelijke afwijking gebruik pand
Zaaknummer : 20200359

Locatie : Vesperstraat ongenummerd 
   (openbare ruimte nabij huisnummer
   33) in Mierlo
Datum ontvangst : 8 juli 2020
Omschrijving : rooien drie bomen in verband met 
   aanleg parkeerplaats
Zaaknummer : 20200362

Locatie : Voortje 17 in Mierlo
Datum ontvangst : 8 juli 2020
Omschrijving : plaatsen mantelzorgwoning
Zaaknummer : 20200363

Locatie : Hulst 55 in Geldrop
Datum ontvangst : 8 juli 2020
Omschrijving : plaatsen tuinhuis
Zaaknummer : 20200364

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Industriepark 11 in Geldrop
Omschrijving : oprichten kantoor aan bestaande 
   bedrijfshal

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Losweg 36 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 1 juli 2020
Omschrijving : bouwen erker en berging
Zaaknummer : 20200192

Locatie : Hoog Geldrop 122 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 1 juli 2020
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20200247

Locatie : Industrieweg 26 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 1 juli 2020
Omschrijving : plaatsen stellingen
Zaaknummer : 20200259

Locatie : IJsvogel 4 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 1 juli 2020
Omschrijving : plaatsen lamellenpergola
Zaaknummer : 20200257

Locatie : Herdersveld 60 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 6 juli 2020
Omschrijving : plaatsen dakkapel
Zaaknummer : 20200311

Locatie : Dwarsstraat 5 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 6 juli 2020
Omschrijving : verbouwen en wijzigen voormalig   
   horecapand
Zaaknummer : 20200279

Locatie : Vlier 16C in Geldrop
Verzenddatum besluit : 6 juli 2020
Omschrijving : realiseren escaperoom
Zaaknummer : 20200176

Locatie : Aardborstweg 4 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 8 juli 2020
Omschrijving : wijzigen bestemming recreatiewoning   
   naar wonen
Zaaknummer : 20200273

Locatie : Wede 2 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 8 juli 2020
Omschrijving	 :	 oprichten	Lidl-filiaal
Zaaknummer : 20200225

Locatie : Aardborstweg 4 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 8 juli 2020
Omschrijving : wijzigen bestemming recreatiewoning  
    naar wonen (bijgebouw)
Zaaknummer : 20200273

Locatie : Vogelpoelstraat 24 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 8 juli 2020
Omschrijving : plaatsen dubbele dakopbouw
Zaaknummer : 20200322

Locatie : Volderstraat 16 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 8 juli 2020
Omschrijving : plaatsen dubbele dakopbouw
Zaaknummer : 20200332

Locatie : Linnenstraat 4 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 8 juli 2020
Omschrijving : plaatsen dubbele dakopbouw
Zaaknummer : 20200323

Locatie : Bogardeind 219 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 15 juli 2020
Omschrijving : tijdelijk afwijken gebruik pand
Zaaknummer : 20200359
     

Verleende vergunningen APV/bijzondere wetten (2)

Locatie : Geldrop-Mierlo
Verzenddatum besluit : 14 juli 2020
Omschrijving : het houden van een collecte door Kerk 
   in Actie in de periode 29 november tot   
   en met 5 december 2020.
Zaaknummer : 25459

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 be-
sluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzend-
datum 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 ver-
zoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter 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
.

COLLEGEBESLUIT

Bomenverordening Geldrop-Mierlo 2019
Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken bekend 
dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 juni 2020 heeft 
besloten tot het vaststellen van de Bomenverordening Geldrop-
Mierlo 2019. 

De verordening vervangt de Bomenverordening Geldrop-Mierlo 
2014 en treedt in werking op 9 juli 2020. Vanaf die datum ligt de 
Bomenverordening voor een periode van zes weken ter inzage in 
de publiekshal in het gemeentehuis, 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. 

De verordening is ook digitaal te raadplegen op onze website 
www.geldrop-mierlo.nl. 

MELDING WET MILIEUBEHEER

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

• Het oprichten van een inrichting (Heesmans Dakwerken) aan 
de Industrieweg 25 in Mierlo. De melding is ingediend op 26 juni 
2020;

• Het oprichten van een inrichting (Evers Management BV) aan 
de Spaarpot 3 in Geldrop. De melding is ingediend op 3 juni en 
aangevuld op 10 juni 2020.

De meldingen en andere stukken die van belang zijn liggen van 
17 t/m 30 juli 2020 ter inzage in de publiekshal van het gemeente-
huis, De Meent 2 in Geldrop. De openingstijden van het gemeen-
tehuis 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 (tel. 040 2893783) of Hans 
van Santvoort (tel. 040-2893781).

www.geldrop-mierlo.nl

www.facebook.com/
gemeente.geldropmierlo
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