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Informatiebijeenkomsten voor wie samen 
de eigen buurt wil verduurzamen
Wij zijn op zoek naar inwoners die hun huis klaar willen 
hebben voor de toekomst en een lagere energierekening 
willen hebben.  En die zich daar, samen met een groepje 
buurtgenoten, voor willen inzetten om dit ook voor 
elkaar te krijgen. Iets voor u? Op dinsdag 6 en woensdag 
7 oktober zijn er informatiebijeenkomsten. U hoort dan welke 
energiebesparende maatregelen voor uw buurt interessant zijn, 
wat ze opleveren en hoe u samen met buren een deal regelt. De 
gemeente organiseert de informatiebijeenkomsten samen met 
Stichting Buurkracht.

Voor jezelf én je buren
Steeds vaker besluiten mensen zelf de handschoen op te pakken 
en in actie te komen voor hun buurt. Bijvoorbeeld op het gebied 
van verduurzamen. Met elkaar aan de slag gaan is niet alleen 
nuttig en handig, het brengt buurtbewoners ook dichter bij elkaar. 
De buurtteams die ontstaan uit de informatiebijeenkomsten krijgen 
ondersteuning vanuit Buurkracht. Denk hierbij aan een eigen 
buurtbegeleider die helpt met het maken van een buurtplan, het 
aanvragen van de offertes en de buurkracht-app. Ook ontvangen 
teams materialen om medeburen enthousiast te maken om mee te 
doen. Met als doel: van idee tot realisatie binnen 10 weken.

Samen Geldrop-Mierlo verduurzamen
Het milieu- en duurzaamheidsbeleid van Geldrop-Mierlo gaat 
verder dan de landelijke doelen. De gemeente wil graag in 2040 
energieneutraal zijn. Inwoners worden hierbij nauw betrokken en 
ook om een actieve rol gevraagd. Zo hebben wij allerlei initiatieven 

om verduurzamen makkelijker en toegankelijker voor bewoners 
te maken. De samenwerking met Stichting Buurkracht is hier en 
voorbeeld van.

Verplicht aanmelden 
De informatiebijeenkomsten in Geldrop-Mierlo zijn op:
• Geldrop: dinsdag 6 oktober, 19:30 uur, centrum Hofdael, 

Molenstraat 23.
• Mierlo: woensdag 7 oktober, 19:30 uur, MFA ’t Patronaat, 

Heer van Scherpenzeelweg 14-16.

Vanwege de coronamaatregelen is aanmelden verplicht. 
Geïnteresseerden melden zich aan via buurkracht.nl/geldropmierlo. 
Kunt u niet naar de informatiebijeenkomsten, maar bent u wel 
geïnteresseerd? Neem dan contact op met Buurkracht via (088) 857 
22 00 of mail naar support@buurkracht.nl

Over Buurkracht
Buurkracht gelooft in de kracht van buren. De kracht om dingen 
samen mooier, beter, groener, veiliger, gezelliger of duurzamer te 
maken in de buurt. Buurkracht helpt buren in heel Nederland om hun 
buurkracht te ontdekken en te vergroten. 
Door mensen bij elkaar te brengen en ze te ondersteunen met tips, 
trucs en tools, zoals de buurkracht-app en de website buurkracht.
nl. Meer dan 500 buurten hebben al hun buurkracht ingezet. Steeds 
vaker betrekken ook gemeenten en overheden Buurkracht bij 
burgerparticipatietrajecten. Meer  informatie hierover is te vinden op 
www.stichtingbuurkracht.nl.

Landelijke campagne senioren en 
veiligheid:

Hulpvraagfraude 
De landelijke campagne “Maak het oplichters niet te makke-
lijk” vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid is speci-
aal gericht op senioren. U krijgt tips om te voorkomen dat u 
slachtoffer wordt van een misdrijf en wat u moet doen als 
het wel gebeurt. Iedere week wordt aandacht besteed aan 
verschillende vormen van criminaliteit waar vooral senioren 
mee te maken kunnen krijgen.  Deze week: hulpvraagfraude, 
bijvoorbeeld via WhatsApp.

Wat is hulpvraagfraude?
Bij hulpvraagfraude doet een oplichter zich voor als een beken-
de via bijvoorbeeld WhatsApp. Bijvoorbeeld als uw (klein)zoon 
of (klein)dochter, maar regelmatig ook als vriend of vriendin. Er 
wordt gevraagd om hem of haar snel te helpen door geld over te 
maken of te klikken op een betaalverzoek.

Vaak staat in het eerste bericht dat de ‘bekende’ een nieuw mo-
biel nummer heeft. Ook sturen criminelen soms zelfs via het 
WhatsApp-account van degene die u kent, de vraag om geld. 
Doordat in het bericht staat dat er grote nood is en het geld direct 
nodig is, zijn veel mensen geneigd om het geld aan ‘deze beken-
de’ toch maar snel over te maken. Vertrouw zo’n bericht daarom 
niet zomaar. Bel altijd eerst de persoon zelf op het oude nummer 
en zorg dat u deze persoon ook echt spreekt.

Waar moet u op letten?
Maak nooit zomaar geld over zonder dat u iemand heeft gespro-
ken of heeft gebeld. Controleer het betaalverzoek altijd  zelf bij 
de bekende door zijn/haar oude nummer te bellen. Niet gebeld = 
geen geld.

Voorkom dat oplichters u benaderen
Plaats uw telefoonnummer niet openbaar op social media, web-
sites of online handelsplatformen. Om te voorkomen dat er misbruik 
wordt gemaakt van uw WhatsApp-account kunt u twee-staps-veri-
fi catie instellen. Dat is een extra beveiliging. Op Veiliginternetten.nl
staat hoe u dit kunt doen.

Bent u toch slachtoffer geworden?
Doe altijd aangifte bij de politie (ook bij een poging). Dit kan 
ook digitaal. Maak een bestandje aan van het WhatsApp gesprek, 
zodat u dit bij de aangifte kunt voegen. Meld het zo snel mogelijk 
bij uw bank (ook bij een poging) om het rekeningnummer van de 
oplichter te laten blokkeren en zo andere slachtoffers te voorko-
men. Meld het bericht ook als u geen slachtoffer bent geworden 
bij de Fraudehelpdesk.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over hulpvraagfraude op:
Veiliginternetten.nl.

Thema volgende week
De volgende campagneweek staat in het teken van phishing. Op 
de website www.maakhetzeniettemakkelijk.nl vindt u meer infor-
matie.

Snoeiwerkzaam-
heden Goorsedijk
In week 40 en 41 (28 september tot en met 9 oktober) gaan we 
snoeien aan de Goorsedijk in Mierlo. Hiervoor moeten we de 
weg afsluiten. Het verkeer wordt omgeleid. De werkzaamhe-
den zijn afhankelijk van het weer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Broe-
ren, telefoon (040) 289 38 28.

Help de mus! 

Een fi jne tuin voor de gezelligste 
tuinvogel
Vindt u het ook zo gezellig, het vrolijke getjilp van een stel 
mussen in uw tuin? Misschien wilt u de mussen dan een 
handje helpen. Hun aantal blijft op dit moment gelijk, maar is 
vele jaren achtereen sterk gedaald. 

Signalement
Kent u hem nog, de huismus? Het mannetje is duidelijk herken-
baar aan zijn zwarte maskertje, het grijze kruintje, koffi ebruine 
wangen en zijn zwarte bef. Het vrouwtje heeft een eenvoudiger 
verenkleed. Het is geen kleurrijke vogel. En zijn zangkunsten ste-
ken er evenmin echt bovenuit. 

Veranderde leefomgeving
Onze huismus voelt zich thuis tussen mensen. Hij hoort gewoon bij 
ons. In elke rommelige tuin bij woningen met gaten en kieren was 
de mus kort geleden een vaste gast. Tegenwoordig zijn veel tuinen 
als verlengde huiskamer ingericht of betegeld en door schuttingen 
afgesloten. Door isolatie van woningen en moderne woningbouw 
zijn halve dakpannen en gaten onder de goot verdwenen. 

De mussen komen bij ons dus moeilijker aan voedsel en nestgele-
genheid. Ook zijn veel braakliggende onkruidveldjes verdwenen. 
Rogge- en havervelden liggen vaak te ver buiten de bebouwde 
kom en oogstresten zijn nog maar heel beperkt aanwezig. Rond-
trekkende huiskatten pikken graag een jong vogeltje mee… Geen 
wonder dat we veel minder mussen zien dan enkele tientallen ja-
ren geleden.

Hoe kunnen we helpen?
• Onkruidzaden en granen kunnen we het jaar rond aanbieden 

op een voederplank (brood is te zout). Een ruig tuinhoekje met 
onkruidzaden is fi jn, want mussen zijn zaadeters.

• Fruitbomen en struiken met bessen zijn ook geschikt.

• Heggen zijn nodig om ‘familievergaderingen’ te kunnen houden. 
Mussen hangen graag rond met lawaaierige soortgenoten. 

• Een grote, dikke klimop tegen een gevel biedt hiervoor ook een 
oplossing. Deze is niet schadelijk voor uw metselwerk, maar 
isoleert juist extra.

• Een mussennestkast kan het broedsucces vergroten. Omdat de 
mus een kolonievogel is, kunnen meerdere nestkasten ineen 
uitkomst bieden. Een voorbeeld van een houtbetonnen duo-
nestkast staat bij het IVN in de vitrine, in natuurinformatiecentrum 
De Paardestal in Geldrop. Er bestaan ook verschillende houten 
nestkasten met meerdere vliegopeningen. 

Meer weten?
Veel informatie staat op de internetpagina www.stichtingdemus
sentoevlucht.nl en op de site van de vogelbescherming: 
www.vogelbescherming.nl.

Fotograaf: Wouter Cardoen
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RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Meidoorn 29 in Geldrop
Datum ontvangst : 4 september 2020
Omschrijving : plaatsen overkapping
Zaaknummer : 20200426

Locatie : Loeswijk 3 in Mierlo
Datum ontvangst : 3 september 2020
Omschrijving : bewonen sanitair unit
Zaaknummer : 20200424

Locatie : Heuvel 19A in Geldrop
Datum ontvangst : 4 september 2020
Omschrijving : realiseren drie appartementen
Zaaknummer : 20200427

Locatie : Paladijnstraat 6 in Geldrop
Datum ontvangst : 7 september 2020
Omschrijving : plaatsen erker
Zaaknummer : 20200429

Locatie : Kerkstraat 58 in Mierlo
Datum ontvangst : 8 september 2020
Omschrijving : renoveren/verbouwen woonhuis
Zaaknummer : 20200431

Locatie : Broekstraat/Heiderschoor in Mierlo
Datum ontvangst : 9 september 2020
Omschrijving : realiseren grondgebonden zonnepark
Zaaknummer : 20200432

Locatie : Writsaarthof 9 in Geldrop
Datum ontvangst : 9 september 2020
Omschrijving : plaatsen overkapping
Zaaknummer : 20200434

Locatie : Torenweg 6 in Mierlo
Datum ontvangst : 10 september 2020
Omschrijving : oprichten vrijstaand woonhuis
Zaaknummer : 20200435

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)

Locatie :  Heer van Scherpenzeelweg 18 in 
Mierlo

Verzenddatum besluit : 8 september 2020

Omschrijving : moderniseren antenne-opstelpunt
Zaaknummer : 20200333

Locatie : Eksterlaan 2C in Mierlo
Verzenddatum besluit : 8 september 2020
Omschrijving : oprichten woning
Zaaknummer : 20200353

Locatie : Rielsedijk 1B in Geldrop
Verzenddatum besluit : 9 september 2020
Omschrijving : oprichten woonhuis
Zaaknummer : 20200366

Locatie :  Wilgenhof ongenummerd (openbare 
ruimte nabij huisnummer 27) in 
Geldrop

Verzenddatum besluit : 10 september 2020
Omschrijving : kappen twee wilgen in verband met 
stamschade
Zaaknummer : 20200397

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. 

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.

RUIMTE/VERKEER

Verkeersbesluit (rectifi catie) 

Burgemeester en Wethouders maakten op 20 augustus 2020 
bekend dat het volgende verkeersbesluit is genomen:

• Aanpassen grens bebouwde kom Burgemeester 
Termeerstraat te Mierlo (VKB 2020-2A d.d.  11 augustus 2020)

In de publicatie van 20 augustus 2020 staat aangegeven dat 
het verkeersbesluit vanaf vrijdag 21 augustus 2020 gedurende 
zes weken op het gemeentehuis ter inzage ligt en dat 
belanghebbenden binnen de genoemde termijn van zes weken 
hiertegen schriftelijk bezwaar kunnen maken. 

Omdat de wettelijk verplichte gelijktijdige publicatie in de 
Staatscourant abusievelijk niet heeft plaatsgevonden, publiceren 
wij het verkeersbesluit nu opnieuw. Er geldt een gewijzigde 
bezwarentermijn, zoals hierna aangegeven:

Inzage, bezwaar en beroep
Het verkeersbesluit ligt vanaf vrijdag 18 september 2020 
gedurende zes weken ter inzage in de publiekshal van de 
gemeente te Geldrop (tijdens kantooruren). 

Ook is het besluit digitaal in te zien via www.geldrop-mierlo.
nl. Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met een 
besluit, dan kunt u binnen de genoemde termijn van zes weken 
schriftelijk bezwaar maken. U moet uw bezwaarschrift richten aan 
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. 

Een bezwaarschrift moet u ondertekenen. Verder moet u 
het volgende vermelden: uw naam en adres, de datum, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt 
en de gronden van het bezwaar. Een ingediend bezwaarschrift 
betekent niet dat we het besluit niet uitvoeren.
 
Als u vindt dat uitstel nodig is, kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij team Bestuursrecht 
van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 
’s-Hertogenbosch.
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