
Gemeente actueel

Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - donderdag 27 augustus 2020

  Agenda* Commissie Ruimte
  Maandag 31 augustus 2020, Gemeentehuis

 Tijd Activiteit  (tijd indicatief)

  Algemeen

 19.30 1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen agenda
  3.  Vaststellen verslagen Commissie ruimte 

van 25 mei en 2 juni 2020
  4. Vragen en mededelingen
   •  Mededelingen portefeuillehouder(s) vanuit/over 

gemeenschappelijke regelingen (o.a. MRE, SGE, 
ODZOB, Cure);

   •  Mededelingen van en vragen aan 
portefeuillehouder(s).

  Oordeelsvorming

 19.45 5.  Bestemmingsplan ‘Overakker 6 Mierlo’ 
RV GM2019-056464)

   (portefeuillehouder Jeucken)
    Het ontwerpbestemmingsplan Overakker 6 Mierlo, 

maakt het mogelijk om op het perceel Overakker 6 
een extra woning toe te voegen.

 
  Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

 20.00 6.  Vaststellen Regionaal streefbeeld landelijk 
gebied (RV GM2020-09287) 
(portefeuillehouder Marc Jeucken)

    In het samenwerkingsakkoord 2019-2022 hebben 
de gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven 
aangegeven gezamenlijk werk te willen maken van 
de transitie van het landelijk gebied. Dit streefbeeld 
is een concretisering van deze opgave.

   Doel van de behandeling is het regionaal streef 
   beeld als gezamenlijk handelingsperspectief en 
   koersdocument voor alle MRE-gemeenten vast te 
   stellen.

  Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

  Beeldvorming

 20.15 7. Regionale Energiestrategie (RES): 
   standpunt innemen over concept-RES 
   (RI GM2020-010219) 
   (portefeuillehouder Rob van Otterdijk)

Deze concept-RES wordt, zoals in de startnotitie 
afgesproken is, niet ter besluitvorming aan de raad 
voorgelegd. Tijdens deze commissie kan u echter 
wel uw input geven op de concept-RES. Bij de vast-
stelling van de concept-RES door het college van 
B&W zal uw input tijdens deze commissie nadruk-
kelijk meegenomen worden. De defi nitieve RES 
wordt wel ter besluitvorming aan de raad voorge-
legd. Dit zal in de eerste helft van 2021 gebeuren.

  Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

  Algemeen

 21.00 8. Sluiting

  Agenda* Commissie Ruimte
  Dinsdag 1 september, Gemeentehuis

Tijd Activiteit  (tijd indicatief)

  Algemeen

 19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3.  Vaststellen verslagen Commissie ruimte 

van 25 mei en 2 juni 2020
4. Vragen en mededelingen

   •  Mededelingen portefeuillehouder(s) vanuit/over 
gemeenschappelijke regelingen (o.a. MRE, SGE, 
ODZOB, Cure);

   •  Mededelingen van en vragen aan 
portefeuillehouder(s).

  Oordeelsvorming

 19.45 5. Nieuwbouw Strabrecht College – 
   woningbouwontwikkeling 
   (RV GM2018-013267)

(portefeuillehouder Van Otterdijk)
   In de besluitvorming met betrekking tot de 

nieuwbouw van het Strabrecht College is besloten 
om als dekking voor het afboeken van de 
boekwaarde van het hoofdgebouw (€ 1,9 miljoen) 
de opbrengsten van de woningbouwontwikkeling op 
het terrein van het Strabrecht College in te zetten.
In de afgelopen periode zijn verschillende 
scenario’s onderzocht hoe voldaan kan worden aan 
de fi nanciële opdracht van de gemeenteraad. 

   Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

  Beeldvorming

 20.15 6. Wijkontwikkelingsplannen: resultaten, 
   proces en planning. 
   (portefeuillehouder Looijmans)

Doel behandeling: het komen tot een gezamenlijk 
beeld met betrekking tot wijkontwikkelingsplannen 
gerelateerd aan het kernakkoord. Bespreken van het 
dilemma snelheid en planning in relatie tot het budget, 
capaciteit en de kwaliteit van wijkontwikkelingsplannen.

  Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

  Algemeen

 21.15 7. Sluiting

  Agenda* Thema-avond
  Maandag 7 september 2020, Gemeentehuis

 Tijd Activiteit  (tijd indicatief)

  Algemeen

 19.30 1. Opening en mededelingen
 
  Beeldvorming

 19.35 2. Presentatie stand van zaken Visie en Strategie 
   en Taskforce Sociaal Domei
   (portefeuillehouder Jeucken)
    Het ontwerpbestemmingsplan Overakker 6 Mierlo, 

maakt het mogelijk om op het perceel Overakker 6 
een extra woning toe te voegen.

 
  Algemeen

 20.20 3. Sluiting
De onderwerpen, die op een thema-avond aan de 
orde komen, worden in het kader van de beeldvor-
ming voorgelegd. In deze fase van het proces wordt 
er nog geen inhoudelijke discussie gevoerd wordt 
en is standpuntbepaling nog niet aan de orde.

 

  Agenda* Commissie Algemene Zaken 
  Dinsdag 8 september, Gemeentehuis

 Tijd Activiteit  (tijd indicatief)

  Algemeen

 19.30 1. Opening en mededelingen
  2. Vaststelling agenda
  3. Vaststelling verslag Commissie Algemene 
   Zaken 16 juni 2020
  4. Vragen en mededelingen
   •  Mededelingen van de portefeuillehouder(s) 

vanuit/over gemeenschappelijke regelingen (o.a. 
MRE, SGE, Dienst Dommelvallei en 
Veiligheidsregio);

   • Mededelingen van en vragen aan 
     portefeuille  houder(s);
   
  Oordeelsvorming

 19.45 5. 2e Tussentijdse rapportage 2020 
   (RV GM2020-000062)
   (portefeuillehouder Van de Laar)

De 2e tussentijdse rapportage 2020 geeft het 
verloop van de budgetten weer in de maanden 
april, mei en juni 2020. Overschrijdingen en onder-
bestedingen waarvan wordt verwacht dat ze aan 
het einde van het jaar afwijken van de begroting, 
worden aan de raad voorgelegd. Na akkoord worden 
de wijzigingen in de budgetten doorgevoerd. 

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

 20.30 6. Centrumregeling Uitvoering taken GEO 
   domein in de Dommelvallei regio (
   RV GM2020-014886)

(portefeuillehouders Van Bree en Van de Laar)
Gemeenten zijn in het Geo-domein verantwoordelijk 
voor, of betrokken bij vier basisregistraties. In overleg 
met Nuenen en Son en Breugel is afgesproken dat 
wij, als gemeente Geldrop-Mierlo, hun taken voor 
die vier basisregistraties uit zullen gaan voeren. 
Daarvoor is een centrumregeling opgesteld, die 
voor instemming aan de gemeenteraad wordt 
voorgelegd.

   Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

  Algemeen

 21.00 7. Sluiting

Let op! De aangegeven tijden op de agenda’s zijn indicatief.

*   Onder voorbehoud van wijzigingen.
**  Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, 
 kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de 
 gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt 
 gevallen.

Spreekrecht 
Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich 
uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur bij de 
griffi e aanmelden, telefonisch op (040) 289 39 87 of per mail 
griffi e@geldrop-mierlo.nl.

U krijgt ongeveer vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw 
verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte 
uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op 
papier zetten en alvast mailen naar de griffi e. De griffi e zorgt dan 
dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U 
kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering

Zestig jarig bruidspaar 
van Teunisse-van Neerven
Op 2 augustus was het 60 jaar geleden dat Noud en Gonny 
Teunisse-Van Neerven in het huwelijksbootje stapten. I.v.m. 
zijn vakantie bezocht burgemeester Van Bree het diamanten 
bruidspaar pas afgelopen week. De felicitaties waren echter 
niet minder gemeend. Alsnog van harte gefeliciteerd! 

Militaire oefening
Van 31 augustus t/m 4 september 2020 is een militaire 
oefening van de 13 LICHTE BRIGADE gepland in onze 
gemeente. De oefening wordt gehouden in het kader van 
training voor militairen van de Koninklijke Landmacht. De 
oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant 
42 Brigade Verkennings-Eskadron uit Oirschot.

Praktisch gezien houdt het in dat de militairen zich in voertuigen 
verplaatsen door de regio en daarnaast te voet een aantal locaties 
zullen verkennen. Men zal hierbij het doorgaand verkeer niet 
hinderen. Men zal zich houden aan de COVID-19 regeling RIVM.

Schade of meer informatie
Indien er door de oefening schade is ontstaan dan kunt u dit onder 
vermelding van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, 
datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan: Sectie Claims 
Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. 

Voor meer informatie over deze oefening kunt u contact opnemen 
via telefoonnummer 030 – 218 04 20 of JDVclaims@mindef.nl. 

Foto: Marco Magielse
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Opbouw kermis 
Mierlo
Van vrijdag 11 september 16:00 uur tot en met dinsdag 
15 september staat de familiekermis in het centrum van Mierlo (op 
en voor het Molenplein) opgesteld. Omdat dit voor u als bewoner 
of winkelier in het centrum gevolgen heeft, hebben we een aantal 
zaken voor u op een rijtje gezet. 

Op woensdag 9 september treffen we al voorbereidingen voor 
de kermis. U kunt vanaf 13.00 uur niet meer parkeren binnen de 
afzetting. Tot en met woensdag 11 september heeft u waarschijnlijk 
enige overlast van het opbouwen en afbreken van de attracties.

Wegafsluiting
De attracties worden geplaatst op het Molenplein en een deel 
in de Dorpsstraat. De Dorpsstraat is gedeeltelijk afgesloten. De 
wegomleiding wordt zodanig aangebracht dat wij hopen dat de 
Hertenkampstraat zoveel mogelijk wordt ontzien door sluipverkeer. 

Salonwagenterrein
De familiekermisexploitanten plaatsen hun salonwagens op het 
parkeerterrein van VV Braakhuizen aan de Winde in Geldrop. 
Dit terrein is deels afgesloten vanaf maandag 31 augustus tot 
donderdag 17 september.

Kleiner en gericht op familie vermaak

Kermis Geldrop en Mierlo in aangepaste 
vorm van start
Van zaterdag 5 september tot en met woensdag 9 september 
aanstaande staat de familiekermis in het centrum van Geldrop 
opgesteld. In Mierlo start de familiekermis op vrijdag 11 september 
om 16.00 uur en duurt tot en met dinsdag 15 september. Beide 
familiekermissen zijn kleiner en gericht op familie vermaak. 
Ook gelden er aangepaste openingstijden. Bovendien liggen de 
attracties van beide familiekermissen binnen een hekwerk met 
een duidelijke ingang en uitgang. Er worden in Geldrop steeds 
maximaal 400 bezoekers tegelijkertijd  toegelaten en in Mierlo 
300 bezoekers. Het gaat bij beide familiekermissen om één derde 
van de normale capaciteit. Zo wordt voorkomen dat het op het 
evenemententerrein te druk wordt. 

Duidelijke afspraken in verband met corona
Het college van burgemeester en wethouders heeft  besloten om 
voor beide familiekermissen een vergunning af te geven. 

De organisatie van beide familiekermissen  heeft er immers 
alles aan gedaan om de volksgezondheid tijdens het evenement 
te garanderen. Zo zijn er extra maatregelen getroffen om de 
familiekermis in deze tijd verantwoord te laten verlopen. De 
volksgezondheid mag niet in gevaar komen. Met de organisatie 
van de familiekermis en de horeca zijn daarom duidelijke afspraken 
gemaakt. Ook is er een protocol vastgelegd met daarin huisregels 
waaraan bezoekers zich moeten houden. Deze staan duidelijk 
vermeld op het evenemententerrein. 

Het college vindt het daarnaast ook belangrijk dat er voor de 

jeugd in deze tijd wat ontspanning is. Bovendien hebben de 
kermisexploitanten hun omzet hard nodig. 

Als er de komende weken nieuwe landelijke corona maatregelen 
volgen waardoor het niet verantwoord is om beide  familiekermissen 
door te laten gaan, dan kan de gemeente alsnog besluiten 
om het evenement te annuleren. Dit is zo afgesproken met de 
kermisorganisatie.

Afspraken met de horeca
Ook is er in goed overleg met de horeca afgesproken dat er tijdens 
de familiekermis geen randprogramma wordt georganiseerd. Om 
zo te voorkomen dat er buiten het familiekermisterrein alsnog een 
te grote toeloop van mensen ontstaat. 

Opbouw kermis Geldrop
Op woensdagavond 2 september begint de opbouw van de 
familiekermis in Geldrop; deze volgt aansluitend op de weekmarkt 
vanaf 19.00 uur. Tot en met donderdag 10 september zult u 
waarschijnlijk enige overlast hebben van het opbouwen en 
afbreken van de attracties. 

Wegafsluitingen
 De attracties worden geplaatst op het marktplein van de Heuvel, 
het marktplein en een deel van het horecaplein en de Heuvel zijn 
afgesloten voor alle verkeer. Aanwonenden kunnen wel hun straat 
in en uit rijden (liefst zoveel mogelijk buiten de openingstijden van 
de familiekermis).

Weekmarkt
Op woensdagmiddag 9 september wordt de traditionele 
familiekermismarkt gehouden op de Dommeldalseweg. De 
parkeerterreinen aan het Machinaal en de Bezorgershof blijven in 
gebruik. De bewoners van de wijk de Burght kunnen hun woning 
normaal bereiken via de Vincentiusstraat.

Wij verzoeken u vanaf woensdagmorgen 6.00 uur geen auto’s te 
parkeren op de Dommeldalseweg en de parkeerplaats voor het 
voormalige postkantoor.

Ondergrondse containers
De ondergrondse containers blijven in gebruik. 

Openingstijden
Openingstijden familiekermis Geldrop 
(5 september t/m 9 september)
Zaterdag:  13.00-23.00 uur
Zondag:  13.00-22.00 uur
Maandag en dinsdag:  14.00-22.00 uur
Woensdag:  13.00-22.00 uur

Openingstijden familiekermis Mierlo (11 t/m 15 september)
Vrijdag:  16.00-23.00 uur
Zaterdag:  13.00-23.00 uur
Zondag:  13.00-22.00 uur
Maandag en dinsdag:  14.00-22.00 uur

Herinrichting 
Talingstraat
Op maandag 31 augustus start de herinrichting van de 
Talingstraat. De werkzaamheden omvatten het vervangen van het 
vuilwaterriool en vernieuwen van de bestrating. 

Ook gaan we naast het vuilwaterriool een hemelwaterriool 
aanleggen voor het gescheiden afvoeren van het regenwater. 
De werkzaamheden gaan naar verwachting duren tot november 
2020.

Bereikbaarheid woningen
Tijdens de uitvoering is de Talingstraat afgesloten voor het 
gemotoriseerd verkeer. Wij vragen u, om uw auto buiten het 
afgezette werkvak te parkeren. We zorgen ervoor dat tijdens de 
uitvoering de woningen te voet bereikbaar blijven.

Heeft u nog vragen? Of wilt u meer informatie? Neemt u dan 
contact op met Willy van de Westerlo of Bas van Lieshout, afdeling 
Ruimte, te bereiken via telefoonnummer 040 - 289 38 93.

TIPS DUURZAAMHEID

Groei mee naar een gezond klimaat!

 
Papieren zakje

in keukenbakje! 

TIP: Kies het juiste zakje voor het keukenbakje!  
Een papieren zakje zoals van de groenteboer is composteerbaar (verteert helemaal). 
Het is geschikt om keukenafval in weg te gooien. Het voorkomt vreemde luchtjes en 
je hoeft minder vaak het keukenbakje schoon te maken. Soms heeft een papieren 
zakje een coating die niet verteert. Zakjes met een kiemplantlogo erop, zijn wél 
geschikt! Kijk op: www.keurmerkenwijzer.nl/keurmerken/kiemplantlogo

www.geldrop-mierlo.nl

www.facebook.com/
gemeente.geldropmierlo
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RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING
BOUWEN EN WONEN

Locatie : Rielsedijk e.o. in Geldrop
Datum ontvangst : 18 augustus 2020
Omschrijving : realiseren natuurnetwerk
Zaaknummer : 20200405

Locatie : Gijzenrooiseweg 3 in Geldrop
Datum ontvangst : 17 augustus 2020
Omschrijving : verbouwen tribune en hekwerk
Zaaknummer : 20200407

Locatie : Boerenzwaluw 35 in Mierlo
Datum ontvangst : 18 augustus 2020
Omschrijving : realiseren aanbouw
Zaaknummer : 20200409

Locatie : Losweg 27 in Geldrop
Datum ontvangst : 18 augustus 2020
Omschrijving : oprichten woonhuis
Zaaknummer : 20200410

Locatie : Parallelweg 70 in Geldrop
Datum ontvangst : 20 augustus 2020
Omschrijving : uitbreiden berging
Zaaknummer : 20200411

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)

Locatie : Genoenhuizerweg 5A in Geldrop
Verzenddatum besluit : 4 augustus 2020
Omschrijving : oprichten berging
Zaaknummer : 20200312

Locatie : Windvang 32 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 19 augustus 2020
Omschrijving : oprichten woonhuis
Zaaknummer : 20200341

Locatie : Burgemeester Termeerstraat 
  ongenummerd (openbare ruimte 
  nabij huisnummer 29) in Mierlo
Verzenddatum besluit : 20 augustus 2020
Omschrijving : kappen 10 eiken in verband met 
  herinrichting openbaar gebied
Zaaknummer : 20200402

Inzagetermijn en bezwaar maken?

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 
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.

ZIENSWIJZE 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 het voornemen de persoonslijsten van deze 
personen niet meer bij te houden. Wanneer een defi nitief 
besluit is genomen, staan zij offi cieel niet meer op dat adres 
ingeschreven.

Een betrokken persoon kan over dit voorgenomen besluit 
zijn mening geven, schriftelijk of mondeling. Wanneer u dit 
mondeling wilt doen, vragen wij u een afspraak te maken via het 
telefoonnummer (040) 289 38 93. 
U hebt vier weken de tijd om een brief te sturen of een afspraak 
te maken. De termijn 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 waar u uw 

mening over wilt geven;
• de reden waarom (uw mening) u het niet eens bent met dit 

voorgenomen 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 
Dienstverlening, telefoon: 040-2893893.

B E K E N D M A K I N G E N Geslachtsnaam  Geboorte- Datum Voorgenomen
en voorletters datum voornemen uitschrijving 
   wegens 

van Erp, LCP  11-04-1984  07-08-2020  Onbekend
Loos, EC  26-03-2014  19-08-2020  Onbekend 
Bloks, TWAC  08-08-1962  20-08-2020  Onbekend
Kpee, JA  29-04-2008  20-08-2020  Onbekend
Kpee, KOD  14-10-2006  20-08-2020  Onbekend
Van Gompel, MFW  09-04-1976  20-08-2020  Onbekend
Ges, J  09-04-1976  20-08-2020  Onbekend
Jancsó, J  08-08-1978  20-08-2020  Onbekend
Mac-Donald, BM  13-09-1968  20-08-2020  Onbekend
Gleußner, M  05-11-1990  20-08-2020  Onbekend
Sperling, SL  04-01-1999  20-08-2020  Onbekend
Szumilas, A  20-01-1991  20-08-2020  Onbekend 
De Boer, G  15-04-2002  20-08-2020  Onbekend


