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Vind ons leuk op

Maak het woninginbrekers niet te gemakkelijk
De zomerperiode is voor veel mensen een fijne tijd waarin 
ze een vakantie of dagjes uit gepland hebben. Maar ook de 
tijd waarin veel inbrekers toeslaan. Helaas gaan zij niet op 
vakantie, zo blijkt ieder jaar maar weer. 

Helaas ook in onze gemeente. Opvallend is dat een groot deel 
van de woninginbraken zogeheten woninginsluipingen betreft. Dit 
zijn woninginbraken waarbij inbrekers vrij eenvoudig de woning 
binnenkomen omdat de (achter)deur of de schuifpui niet afge-
sloten was. Met name in Geldrop kwam dit de afgelopen weken 
regelmatig voor.

Ziet u een verdachte situatie?
Bel dan 1-1-2! Ook u kunt een steentje bijdragen om een inbraak 
te voorkomen. U kent uw wijk het beste! Als u denkt dat er iets niet 
in orde is, dan is dat ook meestal zo. Ziet u verdachte personen 
in uw buurt, mensen die niet in uw buurt thuishoren en veel aan-
dacht hebben voor woningen in de buurt of op de uitkijk lijken te 
staan... bel dan direct de politie via 1-1-2. 

Om de politie zo goed mogelijk van informatie te voorzien, let op:
• hoe de verdachte persoon eruit ziet, zoals kleding;
• in welke richting de verdachte persoon vertrekt;
• noteer merk, kleur en kenteken van het eventuele vervoermid-

del.

Door uw melding kan de politie snel ter plaatse zijn en de inbre-
kers oppakken.

Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis
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De zomer van 2020 is anders dan we gewend zijn. Op vakantie 
gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. Het aantal corona-
besmettingen stijgt. Daarom is het belangrijk dat we afstand 
houden; als we bij elkaar op bezoek gaan, op het werk en op 
het terras. Als we allemaal de basisregels volgen, houden we 
corona onder controle.

Voor iedereen geldt tijdens de zomervakantie:
• Volg de basisregels, vermijd drukte. Heeft u klachten: blijf thuis 

en laat u testen.
• Het openbaar vervoer is en blijft voor noodzakelijke reizen dus 

loop, fiets of neem de auto.
• Niet gebonden aan de schoolvakantie? Ga buiten het vakantie-

seizoen als dat kan.

Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis
Vakantie in eigen land kan. Vermijd drukte en denk eens aan an-
dere regio’s of steden dan normaal bij het kiezen van de bestem-
ming. Wie op reis gaat naar het buitenland, zal zich goed moeten 
voorbereiden. Ga alleen naar landen met een geel reisadvies: 
reizen naar deze landen is verantwoord maar let wel extra op. 
Ken de regels in het land van bestemming, sluit een goede reis-
verzekering af en zorg dat u ook tijdens uw vakantie steeds op de 
hoogte blijft. 

Reizen buiten Europa wordt afgeraden om de risico’s op een nieu-
we uitbraak te beperken.
Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Afstand houden, geef ruimte aan elkaar
Het is nu van cruciaal belang om alert en waakzaam te blijven. 
Wie klachten heeft, blijft thuis en laat zich testen. Want alleen zo 
behouden we de ruimte die we samen hebben verdiend. Vanaf 1 
juli gelden onderstaande algemene regels voor binnen en buiten. 
Regels die recht doen aan wat we inmiddels weten over de ver-
spreiding van het virus.

Testen en thuisblijven bij klachten
Het is belangrijk dat iedereen met corona-gerelateerde klachten 
zich laat testen. Zo kunnen mensen die in contact zijn geweest 
met een patiënt snel gewaarschuwd worden en maatregelen tref-
fen om het virus niet verder te verspreiden. Kijk voor meer infor-
matie over het testen bij klachten op www.rijksoverheid.nl/onder-
werpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
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Vervuiling door wegwerpmateriaal
Aangezien twee derde van het aardopper-
vlak uit water bestaat, lijkt het wel alsof 
de zee een prima plaats is om ons afval 
te dumpen. 200 jaar geleden, toen er nog 
“maar” 1 miljard mensen op aarde woon-
den, veroorzaakte dat nog geen heel grote 
problemen. Maar nu, met meer dan 7 mil-
jard bewoners, is dat wél even anders. 

In de zeeën worden inmiddels duizenden chemicaliën aangetrof-
fen. Voor de vissen en al het andere zeeleven zijn dat gifstoffen, 
die vele jaren in hun milieu blijven. Daarnaast is het totaal opper-
vlak aan plastic afval in zee gelijk aan een oppervlak van ongeveer 
half Europa. Behalve dat het leefmilieu sterk vervuild is geraakt, 
zien de vissen het verschil niet tussen hun voedsel en het zwerfaf-
val. Hierdoor komt er veel afval in hun maag terecht en dit belandt 
- uiteindelijk - bij u op het bord.

We gebruiken veel plastic en dan vooral in de vorm van producten 
die we daarna weggooien, zoals bekertjes, draagtassen en ver-
pakkingen van kant-en-klaar maattijden. 

Uiteindelijk komt dit plastic vaak in zee terecht, waar het niet wordt 
afgebroken. Kijk dan ook heel kritisch naar de hoeveel plastic-
afval die u gebruikt: 

Wat had u daarvan kunnen voorkomen door voor andere  
producten te kiezen? De gemeente haalt het verpakkingsmateri-
aal gescheiden op en dat komt dus niet in zee. Maar ook dan is 
al dat plastic zonde van de grondstoffen en de energie die in het 
wegwerpmateriaal zijn gestopt.

Ballonnen
Hieronder geven we u een tip over het oplaten van ballon-
nen. Dit is geen feest voor vogels en andere dieren; die kunnen  
ballonresten aanzien voor voedsel en ze opeten (ook afbreekbare 

resten!). Als die hun maag of darmen verstoppen, sterven ze van 
de honger. Verder raken vogels vaak verstrikt in linten en touwtjes 
van ballonnen en kunnen ze minder goed voedsel zoeken of nare 
snijwonden oplopen.

Start bouwrijp maken deelplannen nieuwbouwplan De Jonkvrouw
Woningcorporatie Wooninc. herontwikkelt in overleg met de 
gemeente het gebied ten zuidwesten van het Station Geldrop. 
In dit nieuwbouwplan - De Jonkvrouw -  komen diverse  
studio’s, appartementen en woningen. Ook de stationsom-
geving wordt verbeterd waardoor en een betere en veiligere 
verbinding tussen de wijk Zesgehuchten en het centrum van 
Geldrop ontstaat. In dit artikel geven we u een update van de 
plannen en de bouwwerkzaamheden. 

De Jonkvrouw bestaat uit 4 deelplannen
Deelplan 1: woningen voor Lunet Zorg
Deelplan 2: woningen voor Vitalis WoonZorg Groep
Deelplan 3: een Wooninc.Plus gebouw voor senioren
Deelplan 4: appartementen in de vrije sector

Zodra er meer duidelijkheid is over de plannen, de inschrijfwijze en 
de start verhuurdatum, laten we dat zo snel mogelijk weten.  

Voorbereidingen voor de eerste werkzaamheden  
zijn in volle gang
De vergunningen zijn afgegeven. En bij een groot deel van het 
plangebied zijn bouwhekken geplaatst en worden voorbereidingen 
getroffen voor het saneren van de grond en het bouwrijp maken 
van het terrein.

Deze zomer start bouwrijp maken van de grond 
van deelplan 1, 2 en 3
Het groene deel links van de spoortunnel. Na het saneren maken 
we de grond bouwrijp. Naar verwachting starten deze werkzaam-
heden in augustus en ronden we dit voor het einde
van het jaar af. Aansluitend starten we begin volgend jaar met de 
bouw van deelplan 1, 2 en 3. De bouw gaat ongeveer twee jaar 
duren.

In 2022 maken we het gebied woonrijp door de bestrating en be-
planting aan te leggen, verlichting te plaatsen, en het gebied ver-
der in te richten. De aanpassingen van het Tournooiveld en het 
fietspad realiseren we in de tweede helft van 2022.

Volgend jaar start bouwrijp maken van de grond  
van deelplan 4
Het rode deel rechts van de spoortunnel. Naar verwachting starten 
we medio 2021. Vervolgens start ook hier de bouw van deelplan 
4. De bouw gaat ongeveer twee jaar duren. Aansluitend daaraan 
maken we ook dit gebied woonrijp. Dit deelplan wordt niet door 
Wooninc, maar door een ontwikkelaar gerealiseerd. Zodra er meer 
duidelijkheid is over de exacte plannen volgt er meer informatie. 

Voorbereiding en de bouw duren minimaal drie jaar
In die periode vinden er op werkdagen werkzaamheden plaats 
tussen 06.30 uur en 17.30 uur. Het bouwverkeer rijdt via de Eind-
hovenseweg en de Losweg van en naar de bouwplaats. Zodra 
er sprake is van werkzaamheden die ernstige verkeershinder of 
geluidshinder geven, volgt er meer informatie. 

Heeft u vragen over de bouwwerkzaamheden?
Dan kunt u deze tijdens de bouwperiode aan de uitvoerder stel-
len door een mail te sturen naar: dejonkvrouw.ws@strukton.com. 
Vanzelfsprekend ziet de aannemer er streng op toe dat alle veilig-
heidsregels strikt worden opgevolgd. Ook houden zij zich aan de 
voorschriften van ProRail voor het werken in de directe omgeving 
van het spoor en de Gasunie inzake de aanwezige hogedruk gas-
leiding.

Verkeersoverlast
Het Tournooiveld blijft tijdens bouw van plandeel 1, 2 en 3 open 
voor doorgaand verkeer. Pas nadat de bouw is afgerond, wordt de 
openbare weg aangepast en is het Tournooiveld en het fietspad 
tijdelijk gesloten voor verkeer. Op de bouwplaats is voldoende mo-
gelijkheid voor het bouwverkeer om te parkeren.

Inkorten tunnel
We gaan er vanuit dat het verder inkorten van de tunnel onder het 
spoor, in overleg met ProRail, in de loop van volgend jaar plaats-

vindt. We laten u zo snel mogelijk weten wanneer en hoe dit wordt 
aangepakt.

Honden uitlaatterrein
Het gebied waar De Jonkvrouw komt, is niet meer te gebruiken als 
hondenuitlaatplaats. Na afronding van de bouw, bekijken we of er 
in de buurt van De Jonkvrouw nog andere hondenuitlaatstroken
moeten komen. Op dit moment kunnen hondenbezitters terecht bij 
de volgende uitlaatstroken:
Parallelweg, Schepenstraat, Schoutstraat, Drossaardstraat
‘t Zand en Gijzenrooijseweg.

Heeft u vragen over de jonkvrouw?
Neem dan contact op met Peter Verstraaten van de gemeente 
Geldrop-Mierlo via (040) 289 38 93 of
p.verstraaten@geldrop-mierlo.nl.

U vindt alle informatie over het bouwplan De Jonkvrouw op
www.geldrop-mierlo.nl of wooninc.nl/projecten/jonkvrouw.
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RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Kapelweg ongenummerd 
   (openbare ruimte nabij 
   huisnummer 42) in Mierlo
Datum ontvangst : 16 juli 2020
Omschrijving : kandelaberen drie haagbeuken 
   in verband met ernstige wortelopdruk
Zaaknummer : 20200375

Locatie : Gijzenrooiseweg 3A in Geldrop
Datum ontvangst : 17 juli 2020
Omschrijving : oprichten gezondheidscentrum
Zaaknummer : 20200377

Locatie : Harrie van Gestelstraat 
   ongenummerd in Geldrop
Datum ontvangst : 20 juli 2020
Omschrijving : plaatsen kunstwerk
Zaaknummer : 20200378

Locatie : Gemeente Geldrop-Mierlo
Datum ontvangst : 21 juli 2020
Omschrijving : plaatsen reclameborden
Zaaknummer : Gemeente Geldrop-Mierlo

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Heuvel 35 in Geldrop
Omschrijving : revitaliseren winkelpand met realiseren  
   12 appartementen
Zaaknummer : 20200319

Locatie : Nieuwendijk in Geldrop
Omschrijving : oprichten 27 appartementen met  
  stallingsgarage
Zaaknummer : 20200297

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.

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 con-
tact op met de gemeente via telefoonnummer (040) 289 38 93.

MILEUZAKEN

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 “Be-
sluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer” voor:
• Het veranderen van een inrichting (D&D Kunststoffen) aan 

De Hooge Akker 1 in Geldrop. De melding is ingediend op 
14 juli 2020

 
De melding en andere stukken die van belang zijn liggen van 
31 juli t/m 13 augustus 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 (tel. 040 2893783) of 
Hans van Santvoort (tel. 040 2893781).

RUMTE EN VERKEER

AANBRENGEN SNELHEIDSREMMENDE MAATREGELEN 
VENTWEG GELDROPSEWEG
Wij zijn van plan om op de fietsstraat ventweg Geldropseweg 
snelheidsremmende maatregelen aan te brengen. Hiervoor is een 
voorlopig ontwerp uitgewerkt. Het plan ligt van vrijdag 31 juli tot 
en met donderdag 10 september a.s. ter inzage en iedereen kan 
hierop reageren. 

Het inrichtingsplan
Op de ventweg Geldropseweg zal verdeeld over de weg in  
totaal een drietal verkeersdrempels worden gerealiseerd. Eén ter 
hoogte van de St. Catharinaweg en de andere twee evenredig 
verdeeld over het wegvak tussen de Fazantlaan en de St. Catha-
rinaweg. 

Inspraak 
De plannen liggen van vrijdag 31 juli tot en met donderdag 10 sep-
tember a.s. ter inzage in de publiekshal in het gemeentehuis, De 
Meent 2 in Geldrop. Binnen de genoemde termijn kan iedereen 
schriftelijk of mondeling op de plannen reageren. Schriftelijke re-
acties stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. 

Voor mondelinge reacties of meer informatie kunt u con-
tact opnemen met de heer Ies van Overbeeke van de afdeling 
Ruimte. Hij is te bereiken via telefoonnummers 14 040 en 040 
289 38 93. De plannen zijn ook te bekijken op onze website:  
www.geldrop-mierlo.nl

Planning 
Na de inspraakperiode zal het college van burgemeester en wet-
houders mede op basis van de ingekomen reacties een defini-
tief plan vaststellen. Uitvoering van de maatregelen is voorlopig 
gepland in de eerste helft van 2021. Een en ander is afhankelijk 
van de inspraakprocedure, de bestekvoorbereiding en aanbeste-
dingsprocedure.

AANBRENGEN SNELHEIDSREMMENDE 
MAATREGELEN ZOMERLAND
Wij zijn van plan om op de fietsstraat Zomerland snelheidsrem-
mende maatregelen aan te brengen. Hiervoor is een voorlopig 
ontwerp uitgewerkt. Het plan ligt van vrijdag 31 juli tot en met 
donderdag 10 september a.s. ter inzage en iedereen kan hierop 
reageren. 

Het inrichtingsplan
In de Zomerland zullen ter hoogte van de zijstraten en solitaire 
kruisende voetpaden drempels aangebracht worden. Omdat het 
wegprofiel volledig op één niveau is aangebracht kan er op de 
verschillende kruispunten geen kruispuntplateau worden aange-
bracht. Het voorstel is dan ook om direct voor en na iedere zij-
straat een drempel aan te brengen. 

Hiermee ontstaat er ook een goede verdeling van de drempels 
over de totale fietsstraat. 
De drempels worden zoveel mogelijk ter hoogte van boomvakken 
geplaatst, zodat het hoogteverschil van de drempel in het groen-
vak opgevangen kan worden. Op enkele locaties is dit niet moge-
lijk en zullen een aantal bestaande boomvakken iets verschoven 
moeten worden. Mogelijk dat hiervoor een aantal bomen gekapt 
of verplant moeten worden. 

Inspraak 
De plannen liggen van vrijdag 31 juli tot en met donderdag 10 
september a.s. ter inzage in de publiekshal in het gemeentehuis, 
De Meent 2 in Geldrop. Binnen de genoemde termijn kan ieder-
een schriftelijk of mondeling op de plannen reageren. Schriftelijke 
reacties stuurt u aan het college van burgemeester en wethou-
ders, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. 
Voor mondelinge reacties of meer informatie kunt u contact op-
nemen met de heer Ies van Overbeeke van de afdeling Ruimte. 
Hij is te bereiken via telefoonnummers 14 040 en 040 289 38 93. 
De plannen zijn ook te bekijken op onze website: 
www.geldrop-mierlo.nl

Planning 
Na de inspraakperiode zal het college van burgemeester en wet-
houders mede op basis van de ingekomen reacties een defini-
tief plan vaststellen. Uitvoering van de maatregelen is voorlopig 
gepland in de eerste helft van 2021. Een en ander is afhankelijk 
van de inspraakprocedure, de bestekvoorbereiding en aanbeste-
dingsprocedure.
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