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Herinrichting centrum Geldrop vordert 
langzaam maar zeker
De herinrichting van Heuvel (eerste fase) is bijna afgerond. 
Er vinden nog wat laatste verbeteringen plaats. Deze maken 
deel uit van de centrumvisie Geldrop waarin we samen met 
ondernemers, bewoners en andere betrokken partijen werken 
aan een vitaal, compact en gastvrij centrum. Binnenkort wordt 
de straat die evenwijdig loopt aan het Horecaplein aangepakt. 
Daarna start de herinrichting van de Hofstraat en de ruimte 
rond het bevrijdingsplein. Verder wordt de herinrichting van 
het tweede deel van de Heuvel – het deel tussen het voormalige 
ABN AMRO pand en ’t Heerenhuys) - voorbereid. 

www.geldrop-mierlo.nl

Aanpassing weg 
Heuvel (Horecaplein)
Op maandag 14 september wordt gestart met het aanpassen 
van de weg Heuvel (naast het Horecaplein). De klinkers 
en de trottoirkolken worden vervangen en de hardstenen 
opsluitbanden worden omgedraaid waardoor het hoogteverschil 
tussen rijbaan en trottoir verdwijnt. De werkzaamheden duren 
naar verwachting 8 weken tot en met vrijdag 6 november 2020. 
Om de parkeerplaatsen op de Heuvel (Marktplein) bereikbaar te 
houden worden de werkzaamheden in twee fases uitgevoerd.

Fase 1 (14 september t/m 9 oktober)
Fase 1 betreft het werkvak vanaf de Langstraat tot en met de 
Heuvel huisnummer 23. In de periode 14 september t/m 9 oktober 
zijn is parkeerterrein de Heuvel bereikbaar via de route Wielstraat-
Heuvel. Hiervoor wordt een tijdelijke doorsteek voor het autoverkeer 
gecreëerd over het Horecaplein vanaf de Wielstraat.

Fase 2 (12 oktober t/m 6 november)
Fase 2 betreft het werkvak vanaf huisnummer 23 tot parkeerplaats 
Heuvel.  In de periode 12 oktober t/m 6 november is parkeerterrein de 
Heuvel bereikbaar via de (normale) route Langstraat en weg Heuvel 
(via doorgaan tussen Heuvel huisnummer 23 en huisnummer 96).

Verkeersomleiding
In de eerste fase wordt het autoverkeer naar de parkeerplaats 
Heuvel omgeleid via de route Langstraat-Molenstraat- Wielstraat- 
Heuvel. Bij verlaten van parkeerplaats Heuvel volgt u de route 
Heuvel-Wielstraat –Hofstraat-Achter de kerk. De voetpaden naast 
de weg Heuvel blijven gehele werk beschikbaar voor voetgangers. 

Centrumvisie Geldrop: Op weg naar een compact, 
vitaal en gastvrij centrum!
Het centrum van Geldrop moet een toekomstbestendig, kloppend 
hart van Geldrop zijn waar de gebruiker centraal staat. Een 
compact en vitaal centrum dat dynamiek uitstraalt en relevant is 
voor de gebruikers. Een centrum dat gastvrij is en uitnodigt om 
gebruik van te maken, te verblijven en om te ontmoeten. Een 
centrum waar iedereen er toe doet en groen en duurzaam vaste 
waardes zijn.

Compact
Een compact centrum heeft duidelijke grenzen met een mix van 
functies voor bezoekers en gebruikers om te wonen, werken, 
verblijven en te leven. Een compact centrum is aantrekkelijk en 
overzichtelijk voor bezoekers en gebruikers. Het grote carré is 
het kernwinkelgebied waar eerst winkels en horeca gevestigd 
worden. Dit gebied kan ook plaats bieden aan onder andere 
maatschappelijke functies. 

De supermarkten zijn als publiekstrekker belangrijk voor het hele 
centrum en moeten binnen dit gebied behouden blijven. Vanuit 
de compactheid is het gebied van het voormalig postkantoor niet 
geschikt voor bestemmingen die detailhandel, supermarkten of 
horeca toestaan. Een onderdoorgang voor verkeer op de locatie 
van de voormalige ABN AMRO is funest voor de winkelstructuur, 
de beleving en veiligheid van bezoekers. Voor een aantrekkelijk 
compact winkelgebied is een herontwikkeling van het gebied 
tussen de kerk en het Horecaplein een mogelijkheid die we 
moeten onderzoeken. Het zou de winkelstructuur, de zichtlijnen 
met de kerk en het Horecaplein kunnen versterken. Zo wordt 
meer groen, meer wonen mogelijk en parkeren verbeterd.

Vitaal
Een vitaal centrum heeft een balans in de sociale, economische 
en ruimtelijke betekenis voor bezoekers en gebruikers. Belangrijk 
voor de toekomstbestendigheid van het centrum zijn bewoners 
die graag gebruik maken van de voorzieningen en een bijdrage 
leveren aan de bestedingskracht en dynamiek. Het bevorderen 
van wonen kan door transformatie, inbreiden, ontwikkelen en door 
wonen boven winkels te stimuleren. De gemeente faciliteert hierin 

met open vizier en bewaakt de samenhang. Het centrum van 
Geldrop heeft rond het kloppend hart van het kernwinkelgebied 
en het Horecaplein nog meer troeven, de ‘iconen’. Hieronder 
verstaan we Landgoed Kasteel Geldrop, de St. Brigidakerk, het 
Weverijmuseum met centrum Hofdael, de kleine Dommel en het 
St. Anna ziekenhuis. Hier liggen kansen voor versterking van het 
centrum door het verbinden van deze iconen. Ruimtelijk maar ook 
in samenwerking, evenementen en promotie.
 
Gastvrij
Een gastvrij centrum geeft bezoekers het gevoel dat ze welkom 
zijn. Bezoekers worden ambassadeurs als ze geboeid blijven en 
binding voelen met het centrum. 

De uitgangspunten voor een gastvrij centrum zijn opeenvolgend: 
bereikbaarheid en informatie, de openbare ruimte, vriendelijkheid 
en veiligheid en horeca en vrije tijd. Evenementen in het centrum 
zijn belangrijk. Wel moet er een balans zijn tussen de diverse 
belangen en wensen. Kwaliteit gaat boven kwantiteit. Dit gaat 
over zowel grote als kleine evenementen.

Herinrichting Hofstraat en plein met het bevrijdingsmonument
Half oktober wordt de Hofstraat en de ruimte rond het 
bevrijdingsplein heringericht. Voor de zomervakantie is het 
ontwerp voor dit deelgebied van het centrumplan defi nitief 
vastgesteld. De herinrichting omvat het deel van de Hofstraat 
tussen het fi etspad aan de Mierloseweg tot het Horecaplein. 
Ook de ruimte rond het bevrijdingsplein passen we aan. 

Tweede variant
De herinrichting vindt plaats volgens de tweede variant voor de 
herinrichting van de Hofstraat en de Meent. Voor deze variant bleek 
tijdens de inspraakprocedure veel meer draagvlak te bestaan. In 
deze variant blijft de parkeergelegenheid in de Hofstraat ongewijzigd. 

De huidige rijbaan in de Hofstraat en Heuvel wordt op dit moment met 
een lage schuine band gescheiden van de voetgangersdelen. Deze 
worden vervangen door geheel vlakke banden zodat valpartijen tot 
het verleden behoren. Door het vervallen van de hoogteverschillen 
in het wegprofi el ontstaat een grotere menging van de verschillende 
verkeersdeelnemers. Hoewel de automobilist wel degelijk ervaart 
waar de rijbaan is door het aanwezige straatmeubilair en een 
afwijkend materiaalgebruik tussen de rijweg en de voetpaden. 
De rijweg wordt uitgevoerd in gebakken klinkers keiformaat en de 
voetpaden met de huidige bestrating.

In de Hofstraat en bij de panden rondom het bevrijdingsmonument 
aan de Heuvel wordt vooral ingezet op het verbeteren van het 
aanwezige groen door een boomsoort te kiezen die qua maat beter 
past in deze stedelijke omgeving. De huidige bomen worden breed 

en groeien eenzijdig uit, waardoor zij overlast geven. Gekozen is 
voor dezelfde boomsoort als in de Langstraat (haagbeuk), echter in 
een andere vorm, namelijk een hoge zuil.

De bestaande hagen bij het bevrijdingsmonument en naast het 
gemeentehuis blijven in principe gehandhaafd maar worden 
vervangen door beuken. Het groenvak voor het koetshuis wordt 
vergroot. In dit plantvak ontstaat daarmee ruimte voor een zitbank 

en om een extra (forse) boom te planten. De huidige fi etsenklemmen 
komen op deze locatie te vervallen. De twee bestaande 
kastanjebomen op het voorplein bij de villa blijven eveneens 
gehandhaafd en zijn opgenomen in een groenvak.

Planning
De uitvoering begint als het goed is half oktober. De direct 
omwonenden worden binnenkort nog verder geïnformeerd. 
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Gevoel van veiligheid en leefbaarheid iets beter  

Resultaten Veiligheidsmonitor 2019 bekend 
In het najaar van 2019 deden 1063 inwoners uit onze gemeente 
mee aan de zogenaamde Veiligheidsmonitor die in onze 
gemeente om de 2 jaar wordt uitgevoerd. Aan deze inwoners is 
in een enquête gevraagd naar hun mening over de leefbaarheid, 
de woonomgeving en de veiligheid van de gemeente en de 
eigen buurt. Deze resultaten zijn aangevuld met cijfers over het 
aantal aangiften en meldingen van overlast en incidenten bij de 
politie. Naast een vergelijking tussen de verschillende buurten 
van onze gemeente, wordt onze gemeente ook vergeleken met 
regiogemeenten. Conclusie: het gemiddelde rapportcijfer voor 
zowel leefbaarheid als voor veiligheid is in de afgelopen 2 jaren 
licht gestegen!

Wat staat er in de Veiligheidsmonitor?
Om de twee jaar wordt de landelijke Veiligheidsmonitor uitgevoerd, 
een bevolkingsonderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie 
en Veiligheid over leefbaarheid en veiligheid. Onze gemeente heeft 
ook deze keer weer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om extra 
enquêtes uit te laten zetten om resultaten ook op buurtniveau 
beschikbaar te krijgen en om aanvullende vragen te stellen. 
In de Veiligheidsmonitor komen veel onderwerpen aan bod. Zo is 
de inwoners gevraagd naar hun mening over de woonomgeving, 
de leefbaarheid en de veiligheid en of de buurt in het afgelopen 
jaar voor- of achteruit is gegaan. De leefbaarheid wordt bepaald 
door zowel sociale onderwerpen, zoals overlast en incidenten 
door buurtbewoners, de mate van de sociale samenhang en 
de tevredenheid over de bevolkingssamenstelling. Maar ook 
door fysieke onderwerpen, zoals de voorzieningen in de buurt 
(winkelaanbod, parkeergelegenheid, voorzieningen voor jong en 
oud) en de verloedering van de openbare ruimte en vernielingen.
De veiligheid wordt bepaald door bijvoorbeeld te kijken naar de 
onveiligheidsgevoelens en het aantal incidenten die te maken 
hebben met criminaliteit, zoals dreiging en geweld op straat, 
woninginbraak, verkeersoverlast en alcohol- en drugsoverlast. Aan 
de inwoners uit onze gemeente zijn aanvullende vragen gesteld 
over maatschappelijke participatie (meedoen aan de maatschappij), 
veiligheid in en om het huis, meldingen en handhaving in de 
openbare ruimte en beleving van de buurtkwaliteit. 

Tenslotte is in de Veiligheidsmonitor ook het functioneren van de 
politie en de gemeente gemeten en wordt er een vergelijking 
gemaakt met andere gemeenten.

Het gevoel wordt beter
Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat de inwoners van onze gemeente 

de veiligheid in de woonomgeving beoordelen met het rapportcijfer 
7,4. Dat is iets hoger dan in 2017 (toen een 7,2). 

Ook de leefbaarheid krijgt nu een iets hoger rapportcijfer, een 
7,6. Dat was in 2017 een 7,4. De rapportcijfers zijn in alle wijken 
gestegen of gelijk gebleven. De laagste rapportcijfers krijgen de 
wijken Coevering en Braakhuizen-Zuid, de hoogste rapportcijfers 
krijgen de wijken Genoenhuis/Gijzenrooi, Zesgehuchten en Skandia.

Ook de sociale cohesie (relaties tussen inwoners en eventueel 
andere aanwezige personen) is in de afgelopen jaren toegenomen. 
In het algemeen is in de wijken waar de leefbaarheid en veiligheid 
minder goed wordt beoordeeld ook de onderlinge verbondenheid 
tussen de inwoners minder sterk. Ten opzichte van twee jaar geleden 
zijn de inwoners van Geldrop-Mierlo positiever over het functioneren 
van de politie in de woonbuurt en over het functioneren van de 
gemeente in de aanpak als het gaat om leefbaarheid en veiligheid. 

De verschillende buurten
In de Veiligheidsmonitor worden de resultaten per buurt beschreven 
en volgt een top 5 van buurtproblemen. Zoals in alle voorgaande 
monitoren staan vooral de kleine ergernissen (handhaving) in de top 
van problemen die als eerste aangepakt zouden moeten worden. 
De top 5 van aan te pakken problemen in de woonbuurt:
• Te hard rijden.
• Hondenpoep.
• Parkeerproblemen.
• Rommel op straat.
• Rondhangende jongeren.
Bijna alle wijken hebben dezelfde problemen in deze top staan, de 
volgorde wisselt wel.

Aan de slag
In de Veiligheidsmonitor staat veel informatie op wijkniveau over 
veel verschillende onderwerpen. We gaan samen met onze in- en 
externe partners verder aan de slag met de resultaten om zo het 
woon- en leefklimaat in de wijken nog verder te verbeteren! 

Meer informatie?
Het hele onderzoek en de raadsinformatiebrief met daarin een 
uitgebreidere samenvatting van dit rapport is na te lezen op 
www.geldrop-mierlo.nl. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Janine Mans van de afdeling Dienstverlening. Zij is 
te bereiken via telefoonnummer (040) 289 38 93. E-mailen kan ook: 
j.mans@geldrop-mierlo.nl of veiligheid@geldrop-mierlo.nl.

Inkoopactie voor 
installateurs van 
zonnepanelen, vloer- 
en spouwisolatie 
en/of HR++ glas 
De gemeente organiseert samen met Winst uit je Woning vanaf 
23 oktober een grote inkoopactie voor isolatiemaatregelen en 
zonnepanelen. Deze actie is voor particuliere woningeigenaren 
met een grondgebonden woning. Hierdoor kunnen zij tegen 
lage kosten hun woning verduurzamen en hun energierekening 
verlagen. Ook kunnen huiseigenaren subsidies aanvragen, 
hun cv-systeem waterzijdig laten inregelen en advies aan huis 
krijgen over het nemen van energiebesparende maatregelen. 
Wij bieden lokale uitvoerders en installateurs graag de 
mogelijkheid om deze werkzaamheden uit te voeren. 

Wie is Winst uit je Woning? 
Al meer dan 9 jaar organiseert Winst uit je Woning inkoopacties 
van energiebesparende maatregelen. Ze hebben ondertussen met 
meer dan 100 bedrijven samengewerkt. De inkoopacties leveren 
veel werk op voor (lokale) isolatie- en installatiebedrijven. Vorig jaar 
is via deze inkoopacties meer dan 100.000 m2 isolatie aangebracht 
en zijn 2,5% van alle zonnepanelen op woningen in héél Nederland 
geplaatst.

Is uw bedrijf geïnteresseerd? 
U kunt zich voor de inkoopactie inschrijven tot en met 4 oktober. 
Kijkend naar de beste prijs/kwaliteitsverhouding wordt er een 
uitvoerder gekozen. Na 15 oktober krijgt u bericht van ons of 
u geselecteerd bent om mee te doen aan deze inkoopactie. 
Aanmelden kan via: https://winstuitjewoning.nl/samenwerken

Zonnepanelen kopen 
via de gemeente
Wij zijn één van de 12 gemeenten die meedoen aan het 
zonnepanelenproject De Groene Zone. Woningeigenaren die 
deelnemen kunnen snel en gemakkelijk zonnepanelen laten 
plaatsen zonder eigen investering. 

Hoe werkt het?
De deelnemende gemeenten kopen gezamenlijk zonnepanelen in 
en schieten de kosten voor. Dit betekent dat u zelf geen aanbetaling 
hoeft te doen voor de zonnepanelen. In maximaal 15 jaar, tegen 
1,35% rente, lost u de lening maandelijks af bij de gemeente.

Besparen vanaf de eerste maand
Al vanaf de eerste maand heeft u fi nancieel voordeel: de opbrengst 
is namelijk hoger dan je maandelijkse afl ossing. Daarnaast krijgt u 
15 jaar lang garantie.

Meldt u aan
Aanmelden voor een vrijblijvende offerte kan via 
www.degroenezone.nl. Per gemeente is een beperkt aantal plekken 
beschikbaar. Wees er dus op tijd bij!

Online vragenuurtje
Heeft u nog vragen? Meldt u zich dan aan voor een online 
vragenuurtje en stuur vooraf uw vraag in. Eén van de adviseurs 
beantwoordt alle ingestuurde vragen tijdens het vragenuurtje. 
Aanmelden kan via www.degroenezone.nl. 

Herinrichting Heuvel deelplan 2
De herinrichting van het tweede deel van de Heuvel omvat het 
gebied tussen Lunchroom Van Dinther en Heerenhuys23.  De 
herinrichting vindt plaats volgens de tweede variant voor de 
herinrichting van de Heuvel. Voor deze variant bleek tijdens de 
inspraakprocedure veel meer draagvlak te bestaan dan voor 
de eerste variant. Vooral het aspect verkeersveiligheid speelde 
hierbij een rol. Ook de beoogde vergroening van de Heuvel 
werd als positief beoordeeld. De opmerkingen van bewoners en 
ondernemers over de in de inspraak gebrachte plannen hebben 
we zoveel mogelijk verwerkt in het ontwerp dat we uitvoeren.

Het voetgangersgebied moet een prettige plek worden om te 
verblijven. De openbare ruimte krijgt daarom een heel nieuwe 
inrichting. De bestrating, de verlichting, het groen en het 
straatmeubilair worden vervangen. Er komt meer groen in de straat 
dan nu het geval is. Ook komen er meer bankjes om te zitten. De 

Heuvel krijgt een vergelijkbare sfeer en uitstraling als de Korte 
Kerkstraat. Fietsen blijft in het hele gebied toegestaan.

Marktplein
De verdiepte ligging van parkeerterrein komt te vervallen. Om 
te voorkomen dat auto’s in die situatie het voetgangersgebied 
oprijden, worden de parkeervoorzieningen rondom begrensd door 
een haag. Het marktplein blijft ook na de komende herinrichting 
via het Horecaplein bereikbaar voor autoverkeer. Het parkeren 
van voertuigen is alleen toegestaan in de daarvoor aangebrachte 
parkeervakken.

Planning
De herinrichting van het marktplein en de Heuvel tussen het 
voormalige pand van de ABN-AMRO en Heerenhuys23 zal gebeuren 
vanaf januari/februari 2021.
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Kermis Mierlo in aangepaste vorm
Het is bijna kermis in Mierlo! De kermis start vrijdag 
11 september om 16.00 uur en duurt tot en met dinsdag 
15 september.  Het is een familiekermis. Ook gelden er 
aangepaste openingstijden. De attracties staan binnen een 
hekwerk met een duidelijke in- en uitgang. Er worden steeds 
maximaal 300 bezoekers tegelijkertijd toegelaten. Het gaat 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 de familiekermis een vergunning af te geven. De organisatie 
heeft er 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 de familiekermis door te 
laten gaan, 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. Dit is 
om te voorkomen dat er buiten het familiekermisterrein alsnog een 
te grote toeloop van mensen ontstaat.

Opbouw kermis
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. Op woensdag 9 september 
zijn er al voorbereidingen getroffen voor de kermis. Op donderdag 
10 september begint de opbouw van de familiekermis om 13.30 

uur (na de weekmarkt). U kunt vanaf 13.00 uur niet meer parkeren 
binnen de afzetting. Er is 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 zo aangebracht dat wij hopen dat er zo min 
mogelijk sluipverkeer is in de Hertenkampstraat.

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.

Openingstijden kermis
De kermis is geopend op de volgende tijden:
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

Huisregels 
Tijdens de kermis gelden vanwege corona de volgende huisregels. 
Wij vragen u om zich hieraan te houden.
• Volg altijd aanwijzingen van het beveiligingspersoneel en/of 

organisatie op.
• Beveiliging en/of organisatie heeft het recht personen de toegang 

te weigeren.
• Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en doe dit regelmatig 

op het kermisterrein.
• Houd 1,5 meter afstand.
• Geen samenscholing.
• Polsbandjes worden uitgedeeld door de beveiliging/organisatie 

bij de ingang voor de jeugd van 12 tot 18 jaar, hierbij wordt om 
een identiteitsbewijs gevraagd. Zorg dat je dat bij je hebt.  

• Volg de verplichte looproute op het kermisterrein.
• Er is een aparte in- en uitgang (volg de bebording).
• Bij slecht weer: neem een paraplu mee of blijf thuis. Er is niet 

genoeg ruimte om allemaal te schuilen.
• Vermijd piekmomenten. Kom niet op zondagmiddag, maar 

bijvoorbeeld op maandag of dinsdag.
• Bij toename van drukte wordt u verzocht op een ander tijdstip 

terug te komen.
• Mededelingen worden gedaan via geluidsinstallaties.
• Via de website van de gemeente en facebook worden 

piekmomenten vermeld en vragen we u om op een bepaalde tijd 
niet naar de kermis te komen vanwege drukte.

• Blijf niet bij de uitgang wachten, maar zorg voor een goede 
doorstroming.

• Neem plaats in de daarvoor bestemde wachtvakken als er 
iemand van het gezin in een attractie zit.

• Volg de aanwijzingen op van exploitanten op bij de eigen attractie.
Bedankt voor uw medewerking.

Net als in Geldrop is de kermis in Mierlo kleiner en gericht op 
familievermaak.

Landelijke 
campagne senioren 
en veiligheid 
“Maak het oplichters 
niet te makkelijk”
Op 1 september is de landelijke campagne “Maak het 
oplichters niet te makkelijk” vanuit het ministerie van Justitie 
en Veiligheid gestart. Deze campagne is speciaal gericht op 
senioren en geeft tips om te voorkomen dat u slachtoffer 
wordt van een misdrijf en wat u moet doen als het toch 
gebeurt. Iedere week besteden we op deze pagina aandacht 
aan verschillende vormen van criminaliteit waar vooral 
senioren mee te maken kunnen krijgen. Deze week: meekijken 
bij pinnen en babbeltrucs. 

Meekijken bij pinnen
Let goed op als u pint. Regelmatig proberen criminelen over de 
schouder mee te kijken om te zien welke pincode iemand intoetst. 
Bijvoorbeeld bij de kassa in de winkel of door vlak achter iemand 
te gaan staan bij een geldautomaat. Als ze u vervolgens ook uw 
pinpas afhandig maken, bijvoorbeeld met een babbeltruc of door 
zakkenrollerij, halen ze zoveel mogelijk geld van uw rekening.

Waar moet u op letten?
• Scherm bij het intoetsen van de pincode de toetsen af met uw 

hand of portemonnee;
• Staat iemand te dicht achter u, vraag dan om meer privacy;
• Laat u niet afl eiden tijdens het pinnen.

Daarnaast is het goed de daglimiet voor het pinnen met uw pas 
te beperken en om zoveel mogelijk contactloos te betalen, zodat 
u meestal geen pincode hoeft in te toetsen. Veilig contactloos 
betalen zónder pincode is mogelijk bij bedragen tot en met 50 euro.

Babbeltrucs
Oplichters komen vaak betrouwbaar over. Ze bellen bij u aan, 
spreken u op straat aan of bellen u op. Zogenaamd namens de 
bank, de thuiszorg of zelfs om een toiletbezoek voor hun kind. 
Eenmaal binnen worden op die manier elk jaar vele mensen van 
hun bezittingen beroofd.
Ook proberen oplichters mensen aan de deur te laten pinnen. 
Als ze de pincode af kunnen kijken en u vervolgens van uw pas 
kunnen beroven, halen ze zoveel mogelijk geld van uw rekening.

Waar moet u op letten?
• Doe niet zomaar de deur open voor een onbekende. Of gebruik 

bijvoorbeeld een kierstandhouder om de deur op een kier te 
kunnen zetten.

• Laat nooit een onbekende binnen en sluit de deur als u binnen 
iets gaat halen.

• Pin nooit zomaar aan de deur als u niet zelf iets hebt besteld 
waarvan u weet dat u het moet afrekenen.

• Geef uw pinpas nooit aan een ander. Ook niet als iemand u op 
die manier aanbiedt om te helpen bij het pinnen. Pin ook niet 
als iemand anders de betaalautomaat wil vasthouden. Op die 
manier kan iemand misschien meekijken met uw pincode.

Telefonische babbeltruc
Ook via de telefoon benaderen oplichters mensen, bijvoorbeeld 
om een bezoek aan te kondigen. Of ze doen zich voor als de bank 
en proberen u ervan te overtuigen om overboekingen te maken, 
in te loggen of uw gegevens, pincodes of beveiligingscodes te 
geven. Soms wordt zelfs gevraagd om toegang te geven tot uw 
computer. Banken vragen dit nooit.

Waar moet u op letten?
• Vertrouwt u het niet helemaal? Bel de organisatie die de 

oplichters noemen en vraag of het klopt wat er gezegd wordt. 
Zoek zelf het telefoonnummer op.

• Banken vragen nooit via de telefoon of SMS om uw gegevens, 
pin- of beveiligingscode of om overboekingen te doen. Ook 
vragen banken u niet om toegang tot uw computer te krijgen.

Bent u toch slachtoffer geworden?
• Meld verlies of diefstal van uw betaalpas onmiddellijk bij de 

bank en laat de pas blokkeren;
• Doe altijd aangifte bij de 

politie via 0900-8844;
• Is de oplichter nog in de 

buurt? Bel direct 112.

Volgende week besteden 
we aandacht aan hulpvraag-
fraude (via Whats App). 
Op de website 
www.maakhetzeniettemakke-
lijk.nl vindt u meer informatie.Foto en cartoon: Marco Magielse
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Doe mee met de 
Gezondheidsmeter 
2020
Heeft u ook een uitnodiging ontvangen om de Gezondheidsmeter 
2020 in te vullen? De Gezondheidsmeter is een groot onderzoek 
naar de gezondheid en leefgewoonten van volwassenen 
en ouderen in Nederland. Dit onderzoek wordt in onze regio 
uitgevoerd door de GGD Brabant-Zuidoost, samen met alle 
GGD’en in Nederland. We vinden het erg fi jn als u mee wilt 
doen.  

Hoe meer mensen meedoen, hoe beter het beeld is dat de GGD 
en de gemeente krijgen van de gezondheid, het welbevinden en de 
wensen van alle inwoners. Dit is nodig om goede keuzes te kunnen 
maken voor ons gezondheidsbeleid. We hebben hier dus uiteindelijk 
allemaal baat bij! Bent u gewoon lekker gezond? Ook dan horen we 
dat graag! 

Ga naar www.ggdmonitor.nl en log in met uw persoonlijke inlogcode. 
U vindt er ook meer uitleg over het onderzoek.

Een korte terugblik op 
Duurzame Dinsdag 2020
Vorige week heeft het IVN voor de 22e keer Duurzame Dinsdag 
gehouden. Jaarlijks krijgen duurzame ideeën en initiatieven 
op de eerste dinsdag in september een podium in politiek Den 
Haag. Het kabinet neemt dan de Duurzame Dinsdag-koffer in 
ontvangst. Hierin zitten honderden ideeën en initiatieven op 
het gebied van onder andere klimaat, energie en groen uit 
alle hoeken van onze samenleving. De meest duurzame en 
onderscheidende maken kans op prijzen en de mogelijkheid 
om een extra impuls te krijgen. Dit jaar kreeg bewindsvrouw 
Stientje van Veldhoven 454 ideeën aangeboden, waarvan er 6 
een prijs hebben gekregen. 

Ook was er een gesprek met verschillende kamerleden. 
Gespreksonderwerpen waren onder meer een sterkere overheid, 
eerlijke prijzen en belasting op vervuiling, naast andere duurzame 

zaken. De Duurzame Troonrede is gehouden 
door hoogleraar duurzaam ondernemen, 
Jan Jonkers. Volgens hem heeft Covid-19 
aangetoond dat we in staat zijn om ons in korte tijd te richten op 
rampenbestrijding, maar ook dat we kwetsbaar en afhankelijk zijn. 

Het is nu het moment om niet zomaar terug te keren naar ‘vroeger’, 
maar om te kiezen voor een mooie, gezonde en houdbare 
samenleving.  Duurzaamheid gaat niet over minder, maar over meer: 
meer comfort, gezondheid, schone lucht, creativiteit, vakmanschap, 
kwaliteit en gelijkheid. 

Meer weten?
Wilt u meer weten over wat er is besproken tijdens Duurzame 
Dinsdag? Kijk voor meer informatie op www.duurzamedinsdag.nl.

RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Reigerstraat 1 in Geldrop
Datum ontvangst : 27 augustus 2020
Omschrijving : verhogen nok
Zaaknummer : 20200418

Locatie : Witte de Withstraat 27 in Geldrop
Datum ontvangst : 30 augustus 2020
Omschrijving : realiseren aanbouw
Zaaknummer : 20200419

Locatie : Fleskensstraat 5 in Geldrop
Datum ontvangst : 2 september 2020
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20200423

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Hulst 91 in Geldrop
Omschrijving : wijziging gebruik pand
Zaaknummer : 20200350

Locatie : Bisschop van Mierlostraat 97 in Mierlo
Omschrijving : bouwen tijdelijke zorgwoning
Zaaknummer : 20200356

Locatie : De Hooge Akker 1 in Geldrop
Omschrijving : uitbreiden bedrijfsruimte
Zaaknummer : 20200369

Mededeling geen ingekomen zienswijzen (1)

Locatie : Industrieweg 26 in Mierlo
Omschrijving : uitbreiden en vernieuwen bedrijfslocatie
Zaaknummer : 20190920

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)

Locatie : De Burght 225 tot en met 253 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 2 september 2020
Omschrijving : oprichten appartementengebouw
Zaaknummer : 20200264

Locatie : Hulst 55 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 2 september 2020
Omschrijving : plaatsen tuinhuis
Zaaknummer : 20200364

Verleende aanvraag omgevingsvergunning met uitgebreide 
procedure (4)

Locatie : Overakker 19 in Mierlo
Datum ter inzage : 11 september 2020
Omschrijving : onderhoud dakbedekking, 
  intern wijzigen verdieping en 
  plaatsen overkapping
Zaaknummer : 20200141

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.
Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

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. 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. 

Voor bekendmakingen met nummer 4 geldt: Tegen deze 
besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 
90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Het besluit is geldig nadat 
deze termijn is verstreken. 
Als het spoed heeft, kunt u tegelijk met uw beroepschrift 
een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de 
voorzieningenrechter van deze rechtbank. Een belanghebbende 
kan alleen beroep indienen als hij in de eerder gevolgde 
voorbereidingsprocedure een zienswijze heeft ingediend.

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.

CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME/WMO

Ingetrokken gehandicaptenparkeerplaats 

Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo 
heeft op 28 augustus 2020 besloten de gehandicaptenparkeerplaats 
vlakbij de woning Appelaar 35 in Geldrop in te trekken.

Dit verkeersbesluit en de plattegrond met de precieze locatie ligt 
vanaf 10 september 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 
indienen, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 10101, 5660 GA Geldrop.
Bij spoed kunt u bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector 
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, een 
voorlopige voorziening aanvragen.

Ingetrokken gehandicaptenparkeerplaats
Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo 
heeft op 31 augustus 2020 besloten de gehandicaptenparkeerplaats 
vlakbij de woning Bisschop van Mierlostraat 67 te Mierlo in te 
trekken;

Dit verkeersbesluit en de plattegrond met de precieze locatie ligt 
vanaf 10 september 2020 voor iedereen zes weken ter inzage in 
de publiekshal van het gemeentehuis, De Meent 2 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 
indienen, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 10101, 5660 GA Geldrop.

Bij spoed kunt u bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector 
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, een 
voorlopige voorziening aanvragen.

COLLEGEBESLUIT

Opdrachtverlening, mandaat, volmacht en machtiging 
betreffende Inburgering 

Behorende bij:
De Dienstverleningsovereenkomst “Regionale Inkoop Inburgering” 
Zuidoost-Brabant 2021-2025 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo
in aanmerking genomen dat: Op 1 juli 2021 de nieuwe Wet 
inburgering 2021 (hierna: Wi) in werking zal treden;

B E K E N D M A K I N G E N
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Gemeente actueel
vervolg Regionale inkoop Inburgering 

Regionale inkoop plaatsvindt in lijn met artikel 18 Wi en nadere, 
daaruit, voortvloeiende regelgeving;

Afspraken over de regionale inkoop zijn vastgelegd in de 
Dienstverleningsovereenkomst “Regionale Inkoop Inburgering” 
Zuidoost-Brabant 2021-2025, hierna te noemen DVO;
In artikel 2 van voornoemde DVO de opdracht is verleend aan 
college B&W van de gemeente Eindhoven om, mede namens de 
colleges van de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Deurne, 
Eersel, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, 
Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, 
Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre, de inkoop 
uit te voeren, overeenkomsten aan te gaan met dienstverleners 
voor de het onderwijsschakeltraject  die daarmee aan deze 
overeenkomsten zijn gebonden, alsmede om die overeenkomsten 
te beheren (contractmanagement);

Iedere deelnemende gemeente afzonderlijk de voor inburgering 
bestemde fi nanciële middelen ontvangt van het Rijk en daarmee 
facturen van dienstverleners voldoet. 
Besluiten:

• Opdracht te verlenen aan de burgemeester van de 
gemeente Eindhoven om de gemeente Geldrop-Mierlo te 
vertegenwoordigen voor zover dit noodzakelijk is bij de 
uitoefening en uitvoering van de voor- en uitvoeringsfase  van 
de dienstverlening en samenwerking zoals bedoeld in artikel 3 
van de DVO.

• Mandaat te verlenen aan het college van gemeente Eindhoven 
om de inkoop, zoals bedoeld artikel 2 en 3 van de DVO, uit te 
voeren.

• Volmacht te geven aan de burgemeester van Eindhoven met 
het recht van assumptie en substitutie’ door een lid van het 
college van burgemeester en wethouders van Eindhoven of 
door een door hem aangewezen medewerker van de gemeente 

Eindhoven om overeenkomsten met dienstverleners voor wat 
betreft het onderwijsschakeltraject  te ondertekenen, welke 
overeenkomsten ook bindend zijn voor de gemeente Geldrop-
Mierlo.

• Machtiging te verlenen aan het college tot het verrichten van 
feitelijke handelingen conform art 10:12 Awb voor zover die 
noodzakelijk voortvloeien uit artikel 2 en 3 van de DVO. 

• Mandaat te verlenen aan college van gemeente Eindhoven om, 
voor zover het de bevoegdheden als bedoeld in punt 2, 3 en 4 
van dit mandaatbesluit betreft, ondermandaat te verlenen aan 
ondergeschikten. 

• Mandaat te verlenen aan de burgemeester van gemeente 
Eindhoven om, voor zover het de bevoegdheden als bedoeld 
in punt 1 van dit mandaatbesluit betreft, volmacht dan wel 
machtiging te verlenen aan ondergeschikten.

• Slotbepaling. 
• Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 mei 2020 en 

geldt tot en met 1 juli 2025.


