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Gemeente actueel

‘Duurzaam’ samenwerkingsconvenant 
getekend
Op woensdag 16 september hebben wethouder Rob van 
Otterdijk, Henk Heijns en Marco Adema van het Platform 
Geldrop-Mierlo een samenwerkingsconvenant ondertekend. 
De gemeente en het Platform werken al jaren samen, maar met 
het ondertekenen van het convenant is deze samenwerking 
offi cieel geworden. In de overeenkomst zijn de bestaande 
afspraken vastgelegd. Zo is afgesproken dat de gemeente 
duurzaamheidsbeleid en -projecten al vanaf het begin aan het 
Platform voorlegt, zodat het de gemeente hierover gevraagd 
en ongevraagd advies kan geven. Ook is er minimaal vier keer 
per jaar overleg tussen de beide partijen.

Wat is het Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo?
Het Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo is een onafhankelijke 
stichting waarin organisaties met een duurzaam oogmerk 
samenkomen. Hierin trekken de natuur- en milieuorganisaties, 
energie coöperaties en sociale organisaties samen op. In onze 
gemeente zijn dat IVN Geldrop, IVN Mierlo, Milieudefensie, 
Buurkracht en energiecoöperatie Morgen Groen Energie. 

Zij willen de transitie (verandering) naar een duurzame samenleving 
helpen vormgeven en versnellen op plaatselijk niveau. Want 
steeds meer mensen zijn ervan overtuigd dat verduurzaming 
nodig is, door onder andere klimaatverandering, voedselbehoefte, 
energiebehoefte en sociale factoren.  

Het Platform organiseert en ondersteunt duurzame initiatieven in 
Geldrop-Mierlo. Het hecht daarbij veel waarde aan samenwerking 
met andere organisaties, uitwisseling van informatie en afstemming 
van activiteiten. Ze richten zich op: 
• Voorlichting. 
• Inspirator en gids zijn; zichtbaar maken van wat er al gebeurt, 

met tips en door succesvolle plaatselijke voorbeelden onder de 
aandacht te brengen.

• Activeren van betrokken mensen; de samenwerking bevorderen, 
verbinden van mensen en kansen, om zo zaken te veranderen.

Meer informatie over het Platform Duurzaam vindt u op 
www.duurzaamgeldrop-mierlo.nl. U kunt ook via e-mail contact 
opnemen met Marco Adema: info@duurzaamgeldropmierlo.nl.

Van links naar rechts: Wethouder Rob van Otterdijk, Marco Adema 
en Henk Heijns van het Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo. 
Op de foto ontbreekt Tonny Scheepers van het Platform, hij kon 
niet bij de ondertekening aanwezig zijn.
Fotograaf: Marco Magielse

Historische 
ceremonie startsein 
voor verspreiding 
bevrijdingsvuur 
De Peel
Om de vrijheid te vieren en de slachtoffers van WOII te 
herdenken, ontstak  burgemeester Jos van Bree, namens de 
andere zeven burgemeesters van de Peelgemeenten, afgelo-
pen zaterdag het bevrijdingsvuur van De Peel. Dit gebeurde 
op het Brits Ereveld in Mierlo. In navolging van een succes-
volle eerste editie in 2019, werd nu op aangepaste wijze voor 
de tweede keer het Bevrijdingsvuur ontstoken in De Peel. 
In het najaar van 2020 is de Peel immers 76 jaar bevrijd. De 
bijeenkomst was vanwege corona niet openbaar en verliep 
volgens strikte coronaregels. Het ontsteken van het Bevrij-
dingsvuur was een initiatief van de Death Valley De Peel in 
samenwerking met de gemeente. Het project werd onder-
steund door werkgroepen uit de Peelgemeenten.

Lopend vuurtje
De brandende fakkel is na het offi ciële gedeelte door lopers van 
de Peelgemeenten Asten, Someren, Deurne, Gemert-Bakel, 
Laarbeek, Helmond, Peel en Maas en lopers van Geldrop-Mierlo 
onder begeleiding van doedelzakspelers van Firebrigade Pipes & 
Drums uit Gemert-Bakel naar hun eigen gemeente gebracht. De 
bevrijding is dus symbolisch als een lopend vuurtje door De Peel 
gaan.

Burgemeester Jos van Bree haalde in zijn speech de huidige 
‘corona situatie’ aan en het belang van leven in vrijheid. Hij 
vertelde onder meer het volgende: 

‘Het coronavirus heet spijtig genoeg volledig grip op onze sa-
menleving en beperkt ons in onze vrijheid. Hoe lastig we dit 
met z’n allen vinden, ervaren we iedere dag. Vrijheid is immers 
een groot goed en dat blijkt heden ten dage eens te meer. Vrij-
heid is een belangrijk aspect in ons functioneren en in het zijn 
wie je wilt zijn. Vrijheid is niet voor niets een centraal begrip in 
de mensenrechten. Vrijheid is dus het uitgangspunt, inperking 
ervan - zoals nu tijdens corona - de hoge uitzondering. Op dit 
moment noodzakelijk om ervoor te zorgen dat we samen ge-
zond blijven. 

76 Jaar bevrijding is een lange periode, meerdere generaties 
in ons land zijn inmiddels in vrijheid opgegroeid. En zij weten 
gelukkig ook niet hoe het is om zonder vrijheid te leven. Op-
groeien in vrijheid is belangrijk en een reden om te vieren en 
tegelijkertijd iets waar we zuinig op moeten zijn en wat we moe-
ten koesteren. Vrijheid is een werkwoord en vraagt dus iedere 
dag om  inspanning van ons allen.’

Fotograaf: Marco Magielse

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 Veilig-
heid 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 vor-
men van criminaliteit waar vooral senioren mee te maken kun-
nen krijgen. Deze week: phishing (bijvoorbeeld nepmailtjes)

Wat is phishing?
In een bericht, bijvoorbeeld een e-mail of sms, wordt gevraagd om 
te klikken op een link of om in te loggen. Die link kan leiden naar 
een valse website van een bank, waarin u gevraagd wordt om uw 
gegevens in te vullen. Op deze manier proberen internetcriminelen 
toegang te krijgen tot uw computer of uw persoonlijke gegevens. 
Deze manier om gegevens te achterhalen heet phishing (letterlijk: 
‘hengelen’). Met die gegevens kunnen internetcriminelen u vervol-
gens veel geld afhandig maken. Ook vragen ze soms direct om geld 
over te maken. Via valse e-mails proberen internetcriminelen aan 
uw geld te komen. Daarom eerst checken, dan klikken.

Waar moet u op letten?
• Klik nooit op een link van een mail die u niet vertrouwt en down-

load geen bijlage.

• Twijfelt u, bel dan de organisatie waar het om gaat, zoals uw bank 
en zoek daarvoor zelf het telefoonnummer op.

• Gaat het om geld? Gaat het om belangrijke gegevens? Is er 
haast bij? Let op! Eerst checken, dan klikken. Via de Fraudehelp-
desk kunt u de e-mail controleren. Kijk op www.fraudehelpdesk.nl.

Bent u toch slachtoffer geworden?
• Doe altijd aangifte bij de politie (ook bij een poging). Dit kan 

ook digitaal. 
• Meld het zo snel moge-

lijk bij uw bank (ook bij 
een poging).

• Meld het bericht ook als 
u geen slachtoffer bent 
geworden bij de Fraude-
helpdesk.

Meer informatie
Kijk voor meer tips over 
veilig internetten op 
www.veiliginternetten.nl. 
En voor meer informatie 
over veilig bankieren op 
www.veiligbankieren.nl.

Grond Gijzenrooiseweg wordt tijdelijke 
opslag zand woningbouwproject 
De Jonkvrouw
Aan de Gijzenrooiseweg in Geldrop ligt een agrarisch perceel 
dat in handen is van een particulier. Strukton heeft na aan-
vraag en toekenning van een omgevingsvergunning de grond 
gehuurd om daar tijdelijk zand te parkeren dat afkomstig is 
van het terrein waar op dit moment Woningbouwproject De 
Jonkvrouw wordt gerealiseerd. Het gaat om een periode van 
maximaal drie jaar. Het gebied is eerst onderzocht op archeo-
logische overblijfselen en fl ora en fauna waarde. Beide on-

derzoeken hebben geen aanleiding gegeven om de vergun-
ning niet te verlenen. De bestaande grond is verder voorzien 
van dekzeil waarop de schone grond wordt geparkeerd. Na 
realisatie van De Jonkvrouw verdwijnt de grond daar weer. 

Vanaf 25 september ligt de verleende omgevingsvergunning zes 
weken ter inzage. Als u de vergunning wilt inzien, dan stuurt u een 
mailtje aan: vergunningen@geldrop-mierlo.nl.

www.geldrop-mierlo.nl Fotograaf: Marco Magielse
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RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Farin 5 in Geldrop
Datum ontvangst : 10 september 2020
Omschrijving : plaatsen overkapping met   
  scheidingswand
Zaaknummer : 20200436

Locatie : Bogardeind 184 in Geldrop
Datum ontvangst : 14 september 2020
Omschrijving : uitbreiden buitenactiviteiten
Zaaknummer : 20200436

Locatie : Wilhelminastraat 82 in Mierlo
Datum ontvangst : 15 september 2020
Omschrijving : plaatsen garage
Zaaknummer : 20200440

Locatie : Hulst 147 in Geldrop
Datum ontvangst : 16 september 2020
Omschrijving : kamerverhuur
Zaaknummer : 20200443

Locatie : Stationsstraat 26 in Geldrop
Datum ontvangst : 16 september 2020
Omschrijving : uitbouwen woonhuis
Zaaknummer : 20200444

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)

Locatie : Gijzenrooiseweg ongenummerd 
  in Geldrop
Verzenddatum besluit : 14 september 2020
Omschrijving : realiseren tijdelijk gronddepot
Zaaknummer : 20200416

Locatie : Harrie van Gestelstraat 
  ongenummerd in Geldrop
Verzenddatum besluit : 14 september 2020
Omschrijving : plaatsen kunstwerk
Zaaknummer : 20200378

Locatie : Waterpoort 90 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 16 september 2020
Omschrijving : plaatsen kap op garage
Zaaknummer : 20200399

Locatie : Brugstraat 61 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 16 september 2020
Omschrijving : uitbreiden woonhuis en verkleinen loods
Zaaknummer : 20200413

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. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het maken van bezwaar of beroep bij 
de overheid, kijk dan op  HYPERLINK “http://www.geldrop-mierlo.
nl/regelen-en-aanvragen/subthema/bezwaar-en-beroep-overheid” 
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/MILEU

Melding wet milieubeheer

Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo maken op 
grond van de Wet milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht 
bekend, dat er meldingen zijn ingediend op grond van het 
“Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer” voor:

Het veranderen van een inrichting (melkveebedrijf) aan de 
Aardborstweg 30 in Mierlo. De melding heeft betrekking op het 
beëindigen van de varkenshouderijtak. De melding is ingediend 
op 2 september 2020.

Het beëindigen van een rundveehouderij aan de Gijzenrooi 4 in 
Geldrop. De melding is ingediend op 14 september 2020.

De meldingen en andere stukken die van belang zijn liggen van 
25 september t/m 8 oktober 2020 ter inzage in de publiekshal van 
het gemeentehuis, De meent 2 in Geldrop. 
De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en 
met donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 
09.00 uur tot 12.30 uur.

Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u telefonisch 
een afspraak maken met Jos van Hoeij, telefoon (040) 289 37 83 
of Hans van Santvoort, telefoon (040) 289 37 81.

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

26 september 

Burendag, maak er werk van!
Burendag is de dag waarop in Nederland het contact met de 
buren wordt gevierd. Omdat buurten leuker, socialer en veili-
ger worden als buren elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich 
samen inzetten voor de buurt. Buurkracht, Douwe Egberts en 
het Oranje Fonds dragen hieraan bij en zijn daarom initiatief-
nemers van Burendag. Burendag wordt dit jaar op zaterdag 26 
september gevierd. Doet u ook mee? Activiteiten in Geldrop-
Mierlo zijn op de website www.burendag.nl terug te vinden.  

Burendag in Luchen
Luchen is een mooie wijk in Mierlo, die nog volop in ontwikkeling 
is. Buurkracht Luchen vindt het belangrijk dat hierbij rekening ge-
houden wordt met duurzaamheid. Samen met bewoners wil Buur-
kracht de buurt mooier maken. Een manier om dat te doen, is door 
vlinderkastjes op te hangen in de wijk. Veel straten in Luchen zijn 

immers vernoemd naar vlinders. Tijdens Bu-
rendag wil Buurkracht samen met bewoners 
vlinderkastjes in elkaar knutselen en ophan-
gen in elke vlinderstraat. Luchen is een wijk met veel jonge gezin-
nen met kinderen, dus dit is leuk en leerzaam om te doen.

Het knutselen gebeurt bij basisschool ’t Schrijverke in Mierlo. Ter 
voorbereiding heeft Tonny Scheepers, initiatiefnemer, de samen-
werking opgezocht met ’t Saam. Daar is hij, met beheerder Hans 
Lelifeld en mede-organisator Sonja Cremers, dagelijks in de weer 
om bouwpakketten in elkaar te zetten. 

Hierbij gebruiken ze een tekening van IVN educatie. De vlinder-
kastjes worden zaterdag gemaakt van materialen die een tweede 
leven krijgen. Een leerzaam én duurzaam project dus!

Gemeente sluit 
drugspand
Op woensdag 16 september heeft de gemeente een woning aan 
de Livingstonestraat in Geldrop voor drie maanden gesloten. 
Dit gebeurde naar aanleiding van een opsporingsonderzoek 
dat op 11 augustus in deze woning plaatsvond. Tijdens het 
onderzoek signaleerde de politie voorbereidingshandelingen 
voor een grootschalige hennepkwekerij en trof de politie een 
grote hoeveelheid hennepresten aan. Uit onderzoek bleek dat 
er een eerdere oogst heeft plaatsgevonden. 

Damoclesbeleid 
Het besluit is genomen op grond van het zogenaamde 
Damoclesbeleid. Hennepkwekerijen zijn in het algemeen 
brandgevaarlijk, leveren vaak overlast op voor de woonomgeving 
en trekken criminele personen aan. De maatregel moet bijdragen 
aan de vermindering van de drugscriminaliteit en daarmee aan de 
vergroting van de veiligheid en leefbaarheid in de samenleving.

Uw eigen buurt verduurzamen

Nieuwe datum 
informatieavond 
Mierlo 
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? Vorige week publiceerden wij op deze 
pagina twee data voor informatieavonden over dit onderwerp. 
De datum van de bijeenkomst in Mierlo klopte niet. Deze is 
niet op woensdag 7 oktober, maar op donderdag 8 oktober. 

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

Molenstraat 23.
• Mierlo: donderdag 8 oktober, 19:30 uur, MFA ’t Patronaat,

Heer van Scherpenzeelweg 14-16.

U hoort 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. 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


