
Gemeente actueel

Verantwoordelijk op vakantie met schoolgaande kinderen
We zitten midden in de zomervakantie periode. De gemeente 
Geldrop-Mierlo wenst ouders die met vakantie zijn en nog op 
vakantie gaan een fijne vakantie en vraagt hen om verant-
woordelijkheid te nemen voor een veilige en tijdige terugkeer.

Het kan zijn dat u in de laatste weken van de zomervakantie pas 
op vakantie gaat. Als u er zelf voor kiest, tegen de adviezen van 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken in, om met uw kind(eren) 
naar een land te reizen waar een oranje of rood reisadvies is      
afgegeven, dan raden wij dit af. Dit kan namelijk gevolgen heb-
ben voor de schoolgang van uw kind.

U zult dan na terugkomst in verplichte quarantaine moeten            
(14 dagen). Dit geldt ook voor kinderen die ouder zijn dan 12 jaar. 
Het thuis houden van kinderen voor thuisisolatie waarvan u voor-
af wist dat dit nodig is, is geen geldige reden voor schoolverzuim 
en kan strafbaar worden gesteld. 

Op vakantie in risicogebied? Hou rekening met een quarantaine-
periode!
Gaat u met kinderen van boven de 12 jaar op vakantie naar een 
rood of oranje land? Dan rekenen wij erop dat u twee weken 
voor het nieuwe schooljaar begint weer terug bent, zodat u de  

quarantaineperiode in acht kunt nemen. 
De scholen kunnen verzuim na de zomervakantie melden, waar-
na de leerplichtambtenaar een onderzoek instelt. Voor kinderen 
tot en met 12 jaar geldt de uitzondering dat zij na de vakantie wel 
direct naar school mogen. 

Het is beter dat u geen risico’s loopt. Zeker voor uw ge-
zondheid en de gezondheid van uw kind(eren). Bereidt u 
zich daarom goed voor op uw vakantie, neem geen on-
nodige risico’s en voorkom ongeoorloofd schoolverzuim.  
Kijk voor meer informatie op www.nederlandwereldwijd.nl. 

www.facebook.com/gemeente.geldropmierlo
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Vanaf september starten we weer met de maandelijkse          
bijeenkomsten voor mantelzorgers. Vanwege corona was dit 
enkele maanden stilgelegd.

Koffie-bijeenkomsten
Iedere eerste woensdag en donderdag van de maand ontmoeten 
mantelzorgers elkaar in Geldrop en/of Mierlo. Vanaf 2 september 
wordt er weer gestart in Geldrop en vanaf 3 september in Mierlo. 
De bijeenkomsten vinden plaats in Heerenhuys 23 in Geldrop en 
De Koffer in Mierlo. Onder het genot van een (gratis) kopje koffie 
of thee kunnen mantelzorgers met elkaar in contact komen. 

Wat:  Mantelzorgers ontmoeten mantelzorgers
Wanneer: start woensdag 2 september (daarna iedere eerste 

woensdag van de maand)
Hoe laat:  11:00 - 13:00 uur
Waar:  Heerenhuys 23, Heuvel 23, Geldrop 

Wat:  Mantelzorgers ontmoeten mantelzorgers 
Wanneer:  start donderdag 3 september (daarna iedere      

eerste donderdag van de maand)
Hoe laat:  10:00 - 11:30 uur 
Waar:  de Koffer, Molenhoek 2, Mierlo

Waarvoor kunt u terecht bij het ontmoetingsmoment?
Bij de bijeenkomsten ‘mantelzorgers ontmoeten mantelzorgers’ 
ontmoet u lotgenoten en kunt u met elkaar ervaringen delen, of uw 
verhaal kwijt bij iemand die weet wat het inhoudt om mantelzor-
ger te zijn. Er zijn vrijwilligers aanwezig die alles in goede banen      
leiden. Deelname is gratis en u hoeft zich niet aan te melden. U 
kunt gewoon binnenlopen. 

Ondersteuning mantelzorgers
Regelmatig schuift een van de mantelzorgondersteuners van de 
gemeente even aan om eventuele vragen te beantwoorden of   
mededelingen te doen. Het is ook mogelijk om apart een afspraak 
met een van hen te maken via het algemene nummer (040) 289 
38 93. Zij kunnen u bijvoorbeeld ondersteunen bij het regelen van 
allerlei praktische zaken en u de weg wijzen. Ook beantwoordt 
de klantadviseur vragen over de combinatie van werk en man-
telzorg, jonge mantelzorgers, lotgenotencontact, waar de juiste 
hulp te vinden is, welke financiële regelingen er zijn en hoe u een 
indicatie aanvraagt. Naast de praktische kanten spelen bij mantel-
zorgers ook vragen hoe zij zelf met deze zorgtaak omgaan. Hierbij 
gaat het om vragen als: hoe kom ik weer aan mijzelf toe, hoe geef 
ik mijn grens aan, of hoe moeilijk het is om zorg over te dragen.

Graag tot ziens tijdens een van deze bijeenkomsten!

Op 15 augustus staan we stil bij het einde van de Tweede 
Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden en                   
herdenken we álle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en 
de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. 

Dit jaar gaat de Indiëherdenking op het Brits Ereveld in verband 
met de genomen maatregelen rondom evenementen helaas niet 
door.

Samen thuis herdenken
De regering heeft de algemene vlaginstructie voor overheids-    
gebouwen uitgebreid met een vlagprotocol voor 15 augustus. Op 
die dag hangen provincies, gemeenten en waterschappen de Ne-
derlandse vlag, zonder wimpel, uit om de bevrijding te herdenken. 
We nodigen u ook uit om thuis dit moment te herdenken en de 
vlag uit te hangen van zonsopgang tot zonsondergang.

Gft-afval vraagt om aandacht
De kwaliteit van GFT-afval leidt tot zorgen bij de compostsector. Er worden vaak verontreinigingen zo-
als plastic aangetroffen in compost die van GFT-afval gemaakt wordt. Deze verontreinigingen hebben 
verregaande gevolgen voor bodemgesteldheid, klimaat en de overgang naar een circulaire economie.

Waar praten we over?
Elk jaar wordt in Nederland 1.400 miljoen kg gft-afval ingezameld. 
Dit zijn ongeveer 50.000 vrachtwagencombinaties vol. Verder 
komt er meer dan 30% van het gft-afval (groente-, fruit- en etens-
resten en tuinafval) bij het restaval terecht.
Verder blijkt dat ons Gft-afval gemiddeld 4,4% verontreinigingen 
bevat. Dat is maar liefst ruim 61 miljoen kg verontreiniging per 
jaar! Een deel hiervan komt via het gebruik van GFT-compost in 
de natuur en veroorzaakt zo bodemvervuiling.
Om de Nederlandse economie volledig circulair te maken is het 
van groot belang om ons afval beter te scheiden. Goed gescheiden 
afval is namelijk beter te recyclen. Daarom is het belangrijk dat 
afval in de goede afvalbak wordt gegooid. 

Weet jij waar het eigenwijs afval thuis hoort?
Afval weggooien is makkelijk, maar afval scheiden kan best   
moeilijk zijn en vraagt om aandacht en discipline. We schei-
den papier en karton, PMD, GFT en restafval, maar ook glas, 
textiel en klein-chemisch afval. Er zijn zóveel verschillende 
soorten afval, dat je soms te maken hebt met eigenwijs afval: 
het is niet meteen duidelijk in welke afvalbak het thuishoort! 

Om daar bij te helpen is er een uniforme wel/niet-lijst voor gft-
afval en al het andere afval ontwikkeld. Deze is te vinden op  
www.afvalscheidingswijzer.nl. 

Kom in actie voor schoner gft-afval!
Zelf composteren is het meest duurzame maar is ook een vak 
apart en vraagt om behoorlijk wat tijd en aandacht. Bovendien 
moet er dan wel behoefte zijn aan compost. 
Wil je zelf niet composteren? Neem dan de tijd en aandacht bij het 
afval scheiden en maak hierbij gebruik van de afvalscheidingswij-
zer. Dit vraagt in het begin wat meer tijd en aandacht, maar je zal 
zien dat je na verloop van tijd al snel weet in 
welke afvalbak je afvalresten thuishoren. Een 
volgende stap en uitdaging is te bekijken hoe 
je zo min mogelijk afval kan produceren. Dit 
bespaart je tijd en geld.

Kijk voor meer informatie op: www.mi-
lieucentraal.nl/minder-afval/welk-afval-
waar/groente-fruit-en-tuinafval-gft.
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RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Spaarpot 106 in Geldrop
Datum ontvangst : 22 juli 2020
Omschrijving : verbreden bestaande inrit
Zaaknummer : 20200382

Locatie : Burg. Pankenstraat ongenummerd
   in Mierlo
Datum ontvangst : 23 juli 2020
Omschrijving : oprichten tweekapper
Zaaknummer : 20200383

Locatie : Brunel 14 in Geldrop
Datum ontvangst : 27 juli 2020
Omschrijving : weghalen draagmuur en balkonplaat
Zaaknummer : 20200387

Locatie : Gijzenrooijseweg 13 in Geldrop
Datum ontvangst : 29 juli 2020
Omschrijving : wijzigen brandmeldinstallatie
Zaaknummer : 20200391

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Industrieweg 26 in Mierlo
Omschrijving : oprichten bedrijfshal
Zaaknummer : 20200339

Locatie : Beneden Beekloop 73 in Geldrop
Omschrijving : plaatsen terrasoverkapping
Zaaknummer : 20200301

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)

Locatie : Dwarsstraat 37 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 22 juli 2020
Omschrijving : aanleggen oprit en plaatsen 
  erfafscheiding
Zaaknummer : 20200295

Locatie : Jonkerstraat 8 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 23 juli 2020
Omschrijving : uitbreiden woonhuis en plaatsen 
  overkapping
Zaaknummer : 20200307

Locatie : Heuvel 23 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 23 juli 2020
Omschrijving : plaatsen tijdelijke veranda
Zaaknummer : 20200367

Locatie : Wulp 7 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 28 juli 2020
Omschrijving : bouwen terrasoverkapping
Zaaknummer : 20200272

Locatie : Nuenenseweg 169 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 23 juli 2020
Omschrijving : uitbreiden en wijzigen gebruik 
  voormalige bedrijfswoning
Zaaknummer : 20200337

Locatie : Industriepark 10 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 30 juli 2020
Omschrijving : plaatsen waterbuffertank
Zaaknummer : 20200328

Locatie : Bogardeind 203 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 30 juli 2020
Omschrijving : realiseren behandelruimte
Zaaknummer : 20200304

Locatie : Industriepark 10 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 30 juli 2020
Omschrijving : plaatsen portiersloge, cv-container, 
  chiller en watercontainer
Zaaknummer : 20200331

Locatie : Industrieweg 26 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 30 juli 2020
Omschrijving	 :	 oprichten	flexhal
Zaaknummer : 20200305

Locatie : Heer van Scherpenzeelweg 109 
  in Mierlo
Verzenddatum besluit : 28 juli 2020
Omschrijving : wijzigen bedrijfswoning naar burgerwoning
Zaaknummer : 20200347

Locatie : De Loo 52 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 28 juli 2020
Omschrijving : plaatsen kozijn in zijgevel
Zaaknummer : 20200294

Ontwerpbesluit aanvragen omgevingsvergunning met  
uitgebreide procedure (3)

Locatie : Overakker 19 in Mierlo
Datum ter inzage : 7 augustus 2020
Omschrijving : onderhoud dakbedekking, intern wijzigen
  verdieping en plaatsen overkapping
Zaaknummer : 20200141

Ontwerpbesluit aanvragen omgevingsvergunning met  
uitgebreide procedure (5)

Locatie : De Loo 118 in Mierlo
Datum ter inzage : 10 augustus 2020
Omschrijving : oprichten woonhuis
Zaaknummer : 20200256

Inzagetermijn en bezwaar maken?

Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Dit is een kennis-
geving. 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 beslui-
ten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzendda-
tum 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 voorzie-
ningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuurs-
recht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

Voor bekendmakingen met nummer 3 en 5 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 belangheb-
bende bent.

Voor bekendmakingen met nummer 5 geldt: De besluiten kunt 
u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

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.

Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo 
heeft op 23 juli 2020 besloten:
• de gehandicaptenparkeerplaats in de directe nabijheid van de 

woning Theoden 11 te Geldrop in te trekken;
• een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen in de directe 

nabijheid van de woning Appelaar 35   te Geldrop; 
Dit verkeersbesluit en de plattegrond met de precieze locatie ligt 
vanaf 5 augustus 2020 voor iedereen zes weken ter inzage in de 
publiekshal van het gemeentehuis, Dwarsstraat 70 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 in-
dienen, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 10101, 5660 GA Geldrop.
Bij spoed kunt u bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Be-
stuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, een 
voorlopige voorziening aanvragen.

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

GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
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