
Gemeente actueel

26 augustus:  
bewonersbijeenkomst 
Skandia Hulst
Begin 2020 hebben wij tijdens verschillende wijkbijeenkom-
sten in Skandia – Hulst heel veel informatie op gehaald over 
de thema’s Veilig en Bereikbaar, Groen, Gezond en Toekomst-
bestendig, en Zorgzame buurt vol activiteiten. Door corona 
werd het daarna even stil.

Op woensdag 26 augustus kunnen wijkbewoners mee een keuze 
maken uit alle ingebrachte oplossingen en ideeën. We doen dit in 
groepen omdat we gebonden zijn aan maximaal 25 bezoekers per 
keer, geheel conform de RIVM richtlijnen.
In onderstaand schema ziet u de tijdsblokken.

Wat gaan we doen?
De bijeenkomsten zijn in de aula en op het buitenterrein van basis-
school Dommeldal, Beneden Beekloop 93 in Geldrop. In de aula 
krijgt u een presentatie over de opties voor het Wijkontwikkelings-
plan. Na de presentatie kunt u op het schoolplein bij verschillende 
kraampjes verder praten over de onderwerpen. Vervolgens krijgt 
u een selectieformulier waarmee u kunt stemmen op de verschil-
lende activiteiten.

Binnenkomst 
in de aula

Presentatie in de 
aula

Ronde langs de 
kraampjes op het 
buitenterrein

15.00 uur 15.15 - 16.00 uur 16.00 - 17.00 uur
16.00 uur 16.15 - 17.00 uur 17.00 - 18.00 uur
Pauze
18.00 uur 18.15 – 19.00 uur 19.00 – 20.00 uur
19.00 uur 19.15 – 20.00 uur 20.00 – 21.00 uur

Aanmelden 
Wilt u een van de bijeenkomsten bijwonen? Meld u zich dan aan 
via wijkontwikkelingSH@geldrop-mierlo.nl. Geef in uw mail aan 
welk tijdsblok uw voorkeur heeft.
Komt u liever niet persoonlijk naar deze bijeenkomst, maar wilt u 
wel een selectieformulier invullen? Vanaf 27 augustus staan de 
presentatie en het formulier ook op onze website www.geldrop-
mierlo.nl/wijkontwikkeling-skandia-hulst en kunt u dit ook digitaal 
invullen. 

Tot slot
Voor het organiseren van een bijeenkomst moeten wij ons houden 
aan de geldende Coronamaatregelen. Daarom kunt u alleen deel-
nemen na schriftelijke aanmelding voor maximaal 2 personen. U 
ontvangt hiervan van ons een bevestiging 
die dienst doet als toegangsbewijs.
Wij vragen u zich aan de opgegeven tijd te 
houden en bij gezondheidsklachten thuis te 
blijven.
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Graffiti kleurt de bruggen aan de Dommel
Er staat iets te gebeuren bij de bruggen van de Dommel. Wat 
wordt daar op touw gezet? 
In Geldrop worden in het thema ‘Verweeft en Vermaakt’ 
prachtige graffiti kunstwerken ontworpen en geplaatst onder 
de twee bruggen aan de Dommel. Verweeft en Vermaakt 
vertelt de verhalen over de textielindustrie in Geldrop-Mierlo.

Verbinding met textielverleden
We hebben enorm veel verhalen. Textiel zit in ons bloed. Op 
allerlei plekken is zichtbaar waar wij vandaan komen. Denk 
maar eens aan de vele straatnaambordjes die verwijzen naar 
de textielindustrie, het Katoenpad, het Weverijmuseum en meer. 
Geldrop stond bekend om haar rijke textielindustrie. Hier zijn we 
trots op. Dit culturele erfgoed brengen we op allerlei plaatsen terug. 
Zo staan er ‘naaldjes’ in de Langstraat in Geldrop om de weg te  
markeren, prachtig ontworpen schapen op de rotonde richting 
Heeze en staan er sinds kort acht fraaie zuilen in en rond het 
centrum van Geldrop die samen de textielroute vormen.

Verweeft en Vermaakt heeft dus alles te maken met het textiel-
verleden van Geldrop-Mierlo, maar zegt ook veel over onze hui-
dige gemeenschap. Hierin zit veel verbondenheid en dat zie je in 
onder meer in de hoeveelheid evenementen die samen tot stand 
komen, waarbij mensen elkaar ontmoeten.
Als mensen aan Geldrop-Mierlo denken dan willen wij graag dat 
Geldrop-Mierlo voor jong en oud boeiend is!
Dit boeiend maken kan zeker ook door het aanbrengen van een 
mooi graffiti kunstwerk. Voor jong en oud aantrekkelijk. 

Vertel jouw verhaal!
De officiële onthulling is in het laatste weekend van september,  
26 en 27 september. Maar voor die tijd mogen inwoners zelf mee-

werken aan het ontwerp, aan de beeldvorming! Verhalen van 
gebruikers van het gebied zoals omwonenden, passanten, hon-
denuitlaters, jeugd, wandelaars en fietsers worden opgehaald en 
hiervoor gebruikt. Door middel van de hedendaagse kunsttechnie-
ken worden de verhalen uit het verleden samengevoegd in een 
mooi ontwerp en uitgevoerd met kunsttechnieken uit het heden.

Wil jij ook jouw verhaal van vroeger of nu over deze plek of over 
het thema delen? Kom dan op een van onderstaande dagen en 
tijden naar het gebied rondom de tunnels en deel jouw verhaal! 
Wie weet zie je jouw stuk straks terug in de kunstwerken!
Op zaterdag 15 augustus tussen 11 - 15 uur, zondag 16 augustus  
tussen 14 - 18 uur of woensdag 19 augustus tussen 11 - 15 uur 
lopen hier De Koffiedames rond die met veel plezier op een bij-
zondere manier verhalen ophalen. Dus kom naar de tunnels en 
deel jouw verhaal! 

Samenwerking
De gemeente neemt deel aan de realisatie van een kunst- en 
cultuurroute om nieuwe kunstelementen in de regio met elkaar te 
verbinden door middel van een route. Dit project is mogelijk ge-
maakt door de subsidie van Brainport Eindhoven. Verschillende 
omliggende gemeenten nemen deel aan deze route waarvoor een 
subsidie is ontvangen van Brainport Eindhoven. Voor de uitvoe-
ring wordt samengewerkt met gemeente Geldrop-Mierlo, Stichting 
Village Marketing, Decofiti, Kunstkwartier, Kommus, LEV.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
Op maandag 17 augustus 2020 komt de Commissie voor Bezwaarschriften in het gemeentehuis van Geldrop-Mierlo (villa) aan 
De Meent 2 te Geldrop bijeen in een openbare hoorzitting.

Op de agenda staan de volgende zaken: 
18:30 uur:   Het bezwaarschrift gericht tegen het toekennen van 

een planschadevergoeding als gevolg van de ont-
wikkeling van Mierloos Welkom;

19:00 uur:   De bezwaren gericht tegen het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een 
bedrijfshal op het perceel Industriepark 9 te Geldrop;

Er zijn maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van  
COVID - 19 te voorkomen. In dit verband vragen wij u om con-
tact op te nemen met het secretariaat van de Commissie voor Be-
zwaarschriften indien u voornemens bent als toehoorder de zitting 
bij te wonen. 

Openingstijden milieustraat 
aangepast wegens hittegolf
Met aanhoudende temperaturen van rond de 35 graden is het 
niet verantwoord voor de medewerkers van de milieustraat om 
op het heetst van de dag te werken. Om medewerkers én bezoe-
kers te beschermen, is besloten de openingstijden van de milieus-
traat aan te passen. Vanaf volgende week kunt u hier enkel in de  
ochtenden terecht. 

Van maandag 10 augustus tot en met zaterdag 15 augustus is 
de milieustraat van 9.00 tot 13.00 uur geopend. 

We rekenen op uw begrip voor deze maatregel en bedanken u op 
voorhand voor uw medewerking. 

Kom op zaterdag 15 augustus tussen 11 - 15 uur, zondag 
16 augustus  tussen 14 - 18 uur of woensdag 19 augustus 
tussen 11 - 15 uur naar het gebied bij de tunnels en deel 
jouw verhaal met De Koffiedames. Wie weet zie je jouw 
verhaal terug in de graffiti kunstwerken onder de brug-
gen! 
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VERLEENDE VERGUNNINGEN 
APV/BIJZONDERE WETTEN

Locatie : Kersenstraat Mierlo
Verzenddatum besluit : 6 augustus 2020
Omschrijving :  het plaatsen van containers-units  

t.b.v. renovatiewerkzaamheden aan  
de Kersenstraat

Zaaknummer : 31043

Locatie : Kervel 3
Verzenddatum besluit : 7 augustus 2020
Omschrijving :  het plaatsen van 10 kampeermiddelen  

op 5 en 6 september 2020
Zaaknummer : 45075

Inzagetermijn en bezwaar maken?
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-Mierlo. 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. 

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.

B E K E N D M A K I N G E NRECTIFICATIE
 
In ons artikel over de Indiëherdenking van afgelopen week is een 
storende fout geslopen. De herdenking (die niet doorgaat) vindt 
traditioneel plaats op de begraafplaats ‘t Zand in Geldrop in plaats 
van het Brits Ereveld in Mierlo. Onze excuses voor de verwarring.


