
Gemeente actueel

Vakantieboodschap burgemeester van Bree
Beste inwoners van Geldrop-Mierlo,

Vandaag de laatste videoboodschap voor de zomervakan-
tie. Sinds half maart probeer ik u als burgemeester middels 
video boodschappen op de hoogte te brengen van allerlei ont-
wikkelingen en vorderingen rondom coronamaatregelen. En 
soms ook jullie een hart onder de riem te steken.

We zijn van een lock-down naar een versoepeling gegaan. En 
de versoepeling zet steeds verder voort. Die versoepeling vraagt 
wel iets van onze eigen verantwoordelijkheid. En daarbij geldt dat 
we de basisregels in acht nemen: handen wassen, anderhalve 
meter afstand houden en daar waar mogelijk zoveel mogelijk thuis 
werken. 

Als gemeente zijn we volop in gesprek met andere partijen in 
Geldrop-Mierlo om de anderhalve meter samenleving vorm te 
geven. Dit doen we in samenspraak met verenigingen en onder-
nemers als het gaat om evenementen en andere activiteiten. En 
de oproep blijft: koop lokaal.  Steun uw bakker, steun uw bloemist, 
steun uw slager. En ga lokaal naar een café of naar het restaurant.  

Zoek contact met de gebiedsregisseurs als u ideeën heeft. Ga 
naar de website Voor Elkaar in Geldrop-Mierlo als u ondersteu-
ningsvragen heeft.

De zomervakantie staat voor de deur. De scholen zijn bijna geslo-
ten. Ik wens u namens het gemeentebestuur van Geldrop-Mier-
lo een fi jne en vooral ook een veilige vakantie in Nederland of 
elders. En we zien elkaar weer na de zomervakantie in het mooie 
Geldrop-Mierlo. 

Op de hoogte blijven van de videoboodschappen van burge-
meester Van Bree? Abonneer u dan op ons YouTube kanaal 
www.youtube.com/channel/UCxdN36ZV9SFaOgEKf7HlsaA  en 
mis er geen meer.

Jeugd aan zet, 
jongeren brengen 
positiviteit in de 
gemeente
De gemeente Geldrop-Mierlo neemt deel aan het subsidiepro-
gramma Jeugd Aan Zet. Dit programma biedt jongeren tus-
sen de 12 en 18 jaar de kans om samen met leeftijdsgenoten 
positiviteit te brengen in de gemeente en verveling en een-
zaamheid in coronatijd tegen te gaan. Het programma is een 
onderdeel van Maatschappelijke Diensttijd (MDT), waarmee 
de ministeries van VWS en OCW een samenleving nastreven 
waar we naar elkaar en anderen omkijken en jongeren in staat 
stellen hieraan een bijdrage te leveren.

Talentontwikkeling en ontmoeting
De jongeren zijn dan ook zelf aan zet bij het ontwikkelen van de 
activiteiten, die draaien om talentontwikkeling en ontmoeting. 

Daarom is gekozen voor verschillende werkgroepen waaraan 
jongeren kunnen deelnemen, zoals sport, gaming, muziek en fi lm. 
Er is 7.500 euro budget voor activiteiten tot begin oktober. Als af-
sluiter van alle activiteiten wordt er een gaaf frisfeest georgani-
seerd in Hofdael.

Activiteiten met een belang voor anderen
Belangrijk bij het programma is  tenslotte dat de activiteiten ook 
iets betekenen voor de ander. De uitdaging voor de jeugd in 
Geldrop-Mierlo is om ook ouderen te betrekken bij de activiteiten 
en verschillende generaties dichter bij elkaar te brengen. 

Jeugd aan zet is een samenwerking tussen de gemeente, LEV-
groep jongerenwerk, cultureel centrum Hofdael, de Wiele creatief, 
Leef Geldrop-Mierlo en stichting Kunstkwartier. Jongeren worden 
in hun deelname en het behalen van de doelstellingen begeleid 
door het jongerenwerk van de LEVgroep.

Een cadeaubon als beloning
Wie zich tussen half juli en 1 oktober voor minimaal 32 uur inzet 
krijgt een certifi caat en kan rekenen op leuke beloning in de vorm 
van een lokale cadeaubon. Jongeren kunnen 50 euro besteden bij 
lokale ondernemers in Geldrop en Mierlo, waardoor ook zij met dit 
programma een steuntje in de rug krijgen. 

Doe mee!
Dus ben jij tussen 
de 12 en 18 jaar en 
ben je enthousiast 
geraakt? Meld je 
dan aan voor een 
eerste gesprek via 
een mailtje met je 
naam en contactge-
gevens naar 
jongerenwerkgm@
levgroep.nl.

Speelruimteplan: samen ontdekken wat je kan!

Eerste resultaten enquête speelruimteplan

In 2019 is het nieuwe speelruimteplan vastgesteld. Het plan heeft 
de titel ‘Samen ontdekken wat je kan!’ In het plan staat wat we met 
onze speelplekken de komende jaren willen bereiken. Zo gaan we 
samen uitdagende speelplekken maken en speel- en sportplekken 
waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten.

Het bedenken van de plannen doen we niet alleen. Daarvoor 
hebben we de hulp nodig van kinderen en ouders uit onze wij-
ken. Zij weten immers het beste waar, hoe en wanneer ze het 
liefste spelen. Dit gebeurt samen met kinderen en de ouders uit de 
wijken van onze gemeente. 

We gaan de komende drie jaar voor alle buurten een inrichtings-
plan per speelplek maken. Een deel daarvan wordt nu uitgevoerd.  
In 2023 volgen de andere speelplekken. Dit heeft alles te maken 
met het budget dat verdeeld is over een aantal jaren. 

Eerste wijken benaderd
Het ophalen van informatie uit de wijk, gebeurt in fases. Zo hebben 
we de afgelopen weken de eerste wijken benaderd. Het gaat om 
de wijken Skandia/Hulst, Braakhuizen Noord, Luchen Ambachts-
weg, Kerkakkers, De Loo/Boslaan. Er hebben 228 volwassenen, 
82 kinderen (tussen 4 en 11 jaar) en 13 jongeren (tussen 12 en 
18 jaar) gereageerd. Alvast bedankt voor jullie reactie. Hieronder 
vind je de belangrijkste resultaten. Voor een volledig overzicht ga 
je naar www.geldrop-mierlo.nl/speelruimteplan.

Volwassenen gaven aan dat hun kinderen regelmatig tot dagelijks 
samen buiten spelen. Het is leuk en gezond voor de kinderen. Dit 
zijn ook de belangrijkste reacties van de kinderen. Ze vinden het 
vooral belangrijk om samen te spelen met buurtgenoten, vrienden 
of klasgenoten. Dat het ook goed voor je is, wordt minder belang-
rijk gevonden.

Het spelen gebeurt volgens de volwassenen naast de vaste speel-
plek op veel meer andere buitenlocaties. Kinderen zeggen vooral 

de buurt in te trekken naar speelplekken en naar het schoolplein. 
Om deze plekken te bereiken is het volgens de volwassenen 
prima om 5 minuten of meer te moeten fi etsen en wat de kinderen 
zelf betreft is 3 tot 5 minuten oké.

Zowel de volwassenen als de kinderen waren eensgezind over 
de inrichting van de speelplek. Zij geven de voorkeur aan natuur-
lijke kleuren en houten toestellen, plekken met beschutting (niet 
te open) en lekker veel bosjes en gras in plaats van tegels. Klim-
toestellen en schommels zijn het meest populair. Kinderen missen 
nu uitdagende toestellen en zand- en waterspel mogelijkheden in 
hun buurt. Ook zijn zowel de volwassenen als de kinderen posi-
tief over het inrichten van zogenaamde sport- en beweegroutes. 
Een speelplek zoals het plaatje hieronder heeft de duidelijke voor-
keur van zowel de volwassenen als de kinderen. Ten slotte is aan 
jongeren gevraagd wat zij belangrijk vinden. Zij geven aan vaak te 
chillen met een vast groepje en gewoon op pad te gaan om zo wel 
ergens een groepje leeftijdsgenoten te vinden. Ze willen vrienden 
ontmoeten en daar samen wat kletsen en sporten. Vinden wel dat 
het aanbod nu te beperkt is en te weinig avontuurlijk.

Vervolg: in gesprek met de wijken uit fase 1
Wat gaat er nu verder gebeuren? In het najaar (september, 
oktober) gaan we in gesprek met de wijken die in de eerste fase 
hebben meegedaan aan de enquête. Hoe dit exact wordt, laten 
we nog weten. Vervolgens gaan we in de winter en het vroege 
voorjaar van 2021 daadwerkelijk aan de slag met de uitvoering. 

Dan start ook fase 2 van ons onderzoek. Dan gaan we in weer 
een aantal andere wijken met behulp van de enquête vragen wat 
men daar vindt van de meeste ideale speelplek. Het gaat om de 
volgende wijken in Geldrop: Zesgehuchten, Genoenhuis, Cen-
trum, Akert en de volgende wijken in Mierlo: Neerakker (I en II) en 
Loeswijk. In 2022 komen de Geldropse wijken de Coevering en 
Braakhuizen Zuid aan de orde en in Mierlo het centrum en omge-
ving Industrieweg en Sportpark Ark.
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‘Onkruid’, belangrijk 
voor evenwicht 
in de natuur
Herkent u het: een gazon dat steeds 
meer op confetti gaat lijken? Ofwel een 
grasmat die doorspikkeld is met geel, 
wit, blauw? Zo’n kruidenrijk grasveldje 
dient het natuurlijk evenwicht. In ons 
gazon en de plantenborder kunnen we 
de natuur een zetje geven.

Kruid of onkruid?
Kranten en televisie pikten het op: bota-
nisch stoepkrijten. In steeds meer steden gaan plantenkenners op 
pad om namen te schrijven bij ‘onkruid’ in de stad. Deze bevlogen 
natuurliefhebbers willen iedereen bewust maken van de waarde 
en schoonheid van wilde planten. Ze hopen dat we anders gaan 
kijken naar ‘onkruid’ omdat de natuur een evenwichtig systeem is, 
waarin ieder organisme een functie heeft. 

‘Kraamplanten’ en ‘caféplanten’
Wij noemen kruiden (planten dus) die ons niet bevallen onkruid. 
Maar laten we nu die andere bril eens opzetten…Boterbloemen, 
paardenbloemen en het oranje havikskruid brengen met hun 
heldere kleuren de zon in het gras. Daar kun je de schoonheid 
nog wel van inzien. Moeilijker is dat bij de grote brandnetel, die 
(vooral) indirect schoonheid in zich heeft. Hij is namelijk voedsel 
voor de rupsen van prachtige vlinders: dagpauwoog, kleine vos, 
gehakkelde aurelia en landkaartje gebruiken hem als kraamkamer 
en restaurant voor hun nazaten. (Zo’n ‘kraamplant’ noemen we 
waardplant). In iedere tuin is een grote brandnetel dus een waar-
devolle aanvulling. 

Veel mensen houden van krokussen en sneeuwklokjes in het ga-
zon, fi jne nectarplanten (‘caféplanten’) voor bijen. Maar hondsdraf 
en ereprijs zijn met hun blauwe bloempjes ook gazonverfraaiers 
en ze bieden insecten ook voedsel in de vorm van nectar. 

Effen groen of bloemetjespatroon?
Wilt u nog altijd een gazon als een ‘biljartlaken’, dus effen groen? 
Bedenk dan dat het niet vanzelf gaat. Het vraagt om voeding, veel 
maaien en sproeien, juist in tijden van waterkrapte. En het mag 
er dan mooi uitzien, de natuur houdt meer van een ‘bloemetjes-
patroon’. Houdt u toch vast aan uw strakke gazon, dan wilt u mis-
schien wat wilde planten laten groeien in een hoekje van uw tuin? 
De natuur zal u dankbaar zijn!

Tekening en foto: Liesbeth Dirks

Maak het woninginbrekers niet te 
gemakkelijk, sluit uw woning
U heeft het ongetwijfeld gelezen: in de beginperiode 
van de coronacrisis is het aantal woninginbraken afge-
nomen maar de inbrekers gaan nu weer op pad. Helaas 
ook in onze gemeente. Opvallend is dat een groot deel 
van de woninginbraken zogeheten woninginsluipingen 
betreft. Dit zijn woninginbraken waarbij inbrekers vrij een-
voudig de woning binnenkomen omdat de (achter)deur of de 
schuifpui niet afgesloten was. Met name in Geldrop kwam dit 
de afgelopen weken regelmatig voor.

Voorkom woninginbraak
Zelf kunt u er met verschillende maatregelen voor zorgen dat 
inbreken in uw woning niet makkelijk is. De meeste inbrekers gaan 
voor een snelle buit. Hoe langer ze bezig zijn uw woning binnen te 
komen, hoe groter de kans dat ze het opgeven.  

Kijk op de site www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/woninginbraak 
of de site www.politie.nl voor meer tips en adviezen om uw huis 
goed tegen inbraak te beveiligen. 

In veel buurten in onze gemeente is BuurtWhatsApp. Kijk op de 
site www.wabp.nl wie de contactpersoon in uw buurt is en meld u 
hierbij aan!

Tien tips om de kans op inbraak te verkleinen:
• Bel 112 bij een verdachte situatie. U kent uw eigen buurt het 

beste, dus als u het niet vertrouwt, is dat niet voor niets. 
• Laat een lamp aan als het donker is en u niet thuis bent. Dan 

lijkt het alsof er iemand aanwezig is. Stel hiervoor bijvoor-
beeld een automatische lichtschakelaar in.

• Sluit ramen en deuren goed af, ook als u maar even weg 
bent. Draai de deur ook altijd op slot.

• Sluit bij een achterom ook de poort goed af en zorg voor 
verlichting in de tuin

• Leg kostbare apparatuur, zoals laptop en iPad, uit het zicht.
• Houdt struiken rondom het huis kort zodat het huis voor bu-

ren en voorbijgangers goed te zien is.
• Zorg ervoor dat er geen ladders, containers of andere hulp-

middelen bij uw woning staan die het makkelijk maken om 
naar binnen te klimmen.

• Breng een speciaal geschikt slot aan in een schuifpui.
• Verstop geen huissleutels onder een deurmat of in een 

bloempot. Dit zijn ook voor inbrekers geen ‘geheime’ plaat-
sen.

• Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos). 
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RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Rielsedijk 1B in Geldrop
Datum ontvangst : 10 juli 2020
Omschrijving : oprichten woonhuis
Zaaknummer : 20200366

Locatie : Heuvel 23 in Geldrop
Datum ontvangst : 11 juli 2020
Omschrijving : plaatsen tijdelijke veranda
Zaaknummer : 20200367

Locatie : de Hooge Akker 1 in Geldrop
Datum ontvangst : 13 juli 2020
Omschrijving : uitbreiden bedrijfsruimte
Zaaknummer : 20200369

Locatie : Industrieweg ongenummerd 
   (openbare ruimte nabij 
   huisnummer 13) in Mierlo
Datum ontvangst : 15 juli 2020
Omschrijving : rooien boom
Zaaknummer : 20200374

Verleende omgevingsvergunningen 
met reguliere procedure (2)

Locatie : Reinoutlaan 143 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 9 juli 2020
Omschrijving : plaatsen overkapping
Zaaknummer : 20200355

Locatie : Kasteelweg 28 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 15 juli 2020
Omschrijving : plaatsen tijdelijke woonunit
Zaaknummer : 20200271

Locatie : Zandoogje 11 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 15 juli 2020
Omschrijving : oprichten overkapping
Zaaknummer : 20200289

Locatie : Beukelaar 12C in Geldrop
Verzenddatum besluit : 15 juli 2020
Omschrijving : plaatsen erfafscheiding
Zaaknummer : 20200239

Locatie : Ambachtweg 65 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 15 juli 2020
Omschrijving : uitbreiden opslagruimte
Zaaknummer : 20200286

Locatie : Overakker 6 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 15 juli 2020
Omschrijving : plaatsen tijdelijke woonunit
Zaaknummer : 20200277

Locatie : Linze 3 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 15 juli 2020
Omschrijving : brandveilig gebruik basisschool
Zaaknummer : 20200313

Locatie : Lakenstraat 36 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 15 juli 2020
Omschrijving : plaatsen nokverhogende dakopbouw
Zaaknummer : 20200248

Locatie : Wielewaal 71 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 16 juli 2020
Omschrijving : verbouwen woonhuis
Zaaknummer : 20200275

Locatie : Bogardeind 176T in Geldrop
Verzenddatum besluit : 16 juli 2020
Omschrijving : uitbreiden loods
Zaaknummer : 20200216

Geweigerde omgevingsvergunningen 
met reguliere procedure (2)

Locatie : Ambachtweg 16 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 16 juli 2020
Omschrijving : wijzigen bestemming
Zaaknummer : 20200314

Ontwerpbesluit aanvragen omgevingsvergunning 
met uitgebreide procedure (5)

Locatie : Sint Catharinaweg 18 in Mierlo
Datum ter inzage : 24 juli 2020
Omschrijving : oprichten vrijstaand woonhuis
Zaaknummer : 20200204

Inzagetermijn en bezwaar maken?

Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Dit is een ken-
nisgeving. 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 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.  
Tegen deze besluiten kunt u binnen zes weken vanaf de dag na 
publicatie, uw zienswijze indienen bij Burgemeester en Wethou-
ders, 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 ziens-
wijze 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.

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 Dienstverlening, cluster 
Inwoners. Het college heeft besloten de persoonslijsten van deze 
personen niet meer bij te houden. Daardoor staan zij offi cieel 
niet meer op dat adres ingeschreven. 

Geslachtsnaam en voorletters :  Wolde, MT
Geboortedatum :  21-03-1995
Datum voornemen: : 18-06-2020
Voorgenomen uitschrijving 
wegens vertrek naar... :  Onbekend

Geslachtsnaam en voorletters :  Okkabas, ME
Geboortedatum :  01-11-1975
Datum voornemen: : 18-06-2020
Voorgenomen uitschrijving 
wegens vertrek naar... :  Onbekend

Geslachtsnaam en voorletters :  Dittrich, Z
Geboortedatum :  09-05-1993
Datum voornemen: : 18-06-2020
Voorgenomen uitschrijving 
wegens vertrek naar... :  Onbekend

Geslachtsnaam en voorletters :  Kiss, C
Geboortedatum :  22-06-1979
Datum voornemen: : 18-06-2020
Voorgenomen uitschrijving 
wegens vertrek naar... :  Onbekend

Een betrokken persoon kan tegen dit besluit schriftelijk bezwaar 
maken. U hebt zes weken de tijd om een brief te sturen. De ter-
mijn 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 en
• uw handtekening. 

U stuurt de brief naar:
Gemeente Geldrop-Mierlo
t.a.v. Dienstverlening (adresonderzoek)
Postbus 10101
5660 GA GELDROP

Wilt u meer weten? 
Belt u dan met de adresonderzoekers van de afdeling Dienstver-
lening, telefoon: (040) 2893893.

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


