
Gemeente actueel

Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - donderdag 1 oktober 2020

  Agenda* Commissie Ruimte
  Maandag 5 oktober 2020, Gemeentehuis ‘t Plein

Tijd Activiteit  (tijd indicatief)

  Algemeen

 19.30 1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen agenda
  3. Vaststellen verslag Commissie ruimte van 
   31 augustus 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. Beleidsvisie (grootschalige) zonneparken en   
   windmolens (RV GM2020-017382)
   (portefeuillehouder Rob van Otterdijk))

Bijgaande beleidsvisie voorziet in een afwegings-
kader waarop initiatieven voor zonneparken en 
windmolens getoetst kunnen worden. Het gaat 
in op waar en vervolgens hoe zonneparken en/of 
windmolens toegestaan kunnen worden binnen de 
gemeente Geldrop-Mierlo. De beleidsvisie voorziet 
in het openstellen van een eerste tranche van 30 
ha. Voor het indienen van initiatieven voor zonne-
parken.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

 20.15 6. Aanvullen lijst van categorieën vvgb 
   artikel 6.5, lid 3 Besluit Omgevingsrecht 
   (RV GM2020-018039) 

(portefeuillehouder Marc Jeucken)
Het raadsvoorstel beoogt het omgevingsvergun-
ningstraject te versnellen ten behoeve van haal-
baarheid aanleg zonnepark omgeving Heider-
schoor/Broekstraat. Voorstel kent samenhang met 
de eveneens geagendeerde beleidsvisie ‘Zon en 
wind’.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

 20.45 7. Implementatie Omgevingswet: 
   invoeringsstrategie en planning 
   (RV GM2020-018075)
   (portefeuillehouder Marc Jeucken)

Op 1 januari 2022 zal naar verwachting de nieuwe 
Omgevingswet in werking treden. De wijze waarop 
de gemeente zich voorbereidt op de Omgevings-
wet, is afhankelijk van de ambities en de daarbij 
behorende invoeringsstrategie. De invoeringsstra-
tegie en planning zijn op 25 mei besproken in de 
Commissie Ruimte, waarbij is verzocht om een 
nadere toelichting en tweede behandeling in de 
Commissie Ruimte. De gevraagde toelichting en 
geactualiseerde planning zijn in en bij dit voorstel 
opgenomen.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht

Beeldvorming

 21.15 8. Evaluatie REnescience 
   (portefeuillehouder Rob van Otterdijk)

De commissie Ruimte heeft de wethouder afval 
verzocht om een evaluatie van het project RE-
nescience. Cure heeft een inhoudelijke evaluatie, 
waaruit het besluit om te stoppen met REnescience 
blijkt. Daarnaast heeft de raad aangegeven ook een 
procesmatige evaluatie te wensen. Met bijgaande 
documenten kan de commissie zowel inhoudelijk 
als procesmatig het traject evalueren.

Oordeelsvorming

 21.15 9. Visie op de supermarktstructuur 2020 
   (RV GM 2020-017707)
   (portefeullehouder Marc Jeucken)

Er is een toezegging gedaan om de visie op de su-
permarktstructuur te herzien naar aanleiding van 
een motie op 7 oktober 2019. Deze nieuwe visie op 
de supermarktstructuur ligt nu voor.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

 Algemeen

 22.30 10. Sluiting

  Agenda* Thema-avond
  Maandag 12 oktober 2020, Gemeentehuis ‘t Plein

Tijd Activiteit  (tijd indicatief)

  Algemeen

 19.30 1. Opening en mededelingen

  Oordeelsvorming

19.35 2. Presentatie Hofdael
   (portefeuillehouder Rob van Otterdijk en 
   Marc Jeucken)

  Agenda* commissie Samenleving
  Dinsdag 6 oktober 2020, Gemeentehuis ‘t Plein

Tijd Activiteit  (tijd indicatief)

  Algemeen

 19.30 1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen agenda
  3. Vaststellen verslag commissie Samenleving 
   1 september 2020
  4. Vragen en mededelingen
  • Mededelingen van de portefeuillehouder(s)   
   over/vanuit de gemeenschappelijke regelingen   
   (o.a. Senzer, Plusteam, SGE en GGD);
  • Mededelingen van en vragen aan    
   portefeuillehouder(s)

  Oordeelsvorming

 19.45 5. Vaststellen Wijkontwikkelingsplan 
   Skandia-Hulst (RV GM2019-029576)

(portefeuillehouder Peter Looijmans)
Het Wijkontwikkelingsplan Skandia-Hulst is afgelo-
pen maanden samen met de bewoners uit de wijk 
vormgegeven. De raad wordt verzocht het plan vast 
te stellen en de fi nanciële consequenties bij de be-
grotingsbehandeling mee te nemen.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

20.15 6. Onderzoek naar community platformen 
   (RV GM2020-010419)
   (portefeuillehouder Peter Looijmans)

Sinds 2016 wordt uitvoering gegeven aan OnsPlat-
form.tv, een community platform waar inwoners en 
organisaties kosteloos een eigen community kun-
nen aanmaken en beheren. In 2019 is het huidige 
digitale platform OnsPlatform.tv geëvalueerd. Deze 
evaluatie heeft geleid tot een geamendeerd raads-
besluit.
Naar aanleiding van het 3e beslispunt is vanaf 
maart 2020 een onderzoek uitgevoerd, gericht op 
de beste oplossing voor community-building in 
Geldrop-Mierlo. In dit raadsvoorstel leest u over het 
onderzoek en de uitkomsten daarvan.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

20.45 7. Startlocatie ZLM tour in Mierlo 2021 
   (RV GM2020-006490)
   (portefeuillehouder Marc Jeucken)

De organisatie Libema Procycling heeft ons bena-
derd om deel te nemen aan de ZLM Tour van 2021. 
De ZLM Tour is een wielerronde van formaat en 
wordt door veel internationale topwielrenners ge-
zien als laatste voorbereiding op de Tour de France. 
De komst van de ZLM Tour is een unieke kans om 
een groots eenmalig sportevenement aan te bieden 
aan onze eigen inwoners.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

21.05 8. Zienswijze toekomst RHCe 
   (portefeuillehouder Hans van de Laar)

Bestuurscommissie RHCe stuurt aan het algemeen 
bestuur MRE een brief over de toekomst van het 
RHCe. De aangesloten gemeenten kunnen ziens-
wijzen indienen op de ontwerpbrief.
Het voorstel is een zienswijze in te dienen betref-
fende de inbedding van het RHCe in de MRE.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Algemeen

 21.20 9. Sluiting

Het nieuwe bestuur van Stichting Centrum Hofdael 
geeft een presentatie aan de gemeenteraad om in-
formatie te geven over het bestuur, de stand van 
zaken en plannen.

20.35 3. Presentatie Villagemarketing
   (portefeuillehouder Marc Jeucken)

De voorzitter van St. Villagemarketing wil de ge-
meenteraad graag informeren over de stappen die 
de stichting in 2020 gaat zetten, wat het heeft be-
reikt en waar de focus op ligt.
Presentatieopbouw: 

   • Achtergrond en context voor stadspromotie
   • Inrichting Villagemarketing
   • Beleidsplan voor 2019-2020
   • Uitvoeringsagenda
   • Sprekende voorbeelden

21.35 4. Presentatie Cultuurverkenner 
   (portefeuillehouder Rob van Otterdijk)

Eind 2018 is bij Kunstkwartier een cultuurverkenner 
voor onze gemeente van start gegaan, waartoe de 
raad besloten heeft bij de vaststelling van het cul-
tuurbeleidsplan in 2018. 
Het volgende zal worden gepresenteerd door de 
cultuurverkenner:
Wat is het doel? Waar zijn we begonnen? Wat is er 
al gedaan? Waar staan we nu? En hoe gaan we dit 
bereiken?

 Algemeen

 22.05 9. Sluiting

  Agenda* Thema-avond
  Maandag 12 oktober 2020, Gemeentehuis ‘t Plein

Tijd Activiteit  (tijd indicatief)

  Algemeen

 19.30 1. Opening en mededelingen

  Beeldvorming

19.35 2. Presentatie aansluiting tussen GR Senzer 
   en lokale veld 
   (portefeuillehouder Peter Looijmans)

De algemeen directeur van Senzer geeft een toe-
lichting op de invulling van de werkzaamheden van 
Senzer binnen de gemeente Geldrop-Mierlo.
Daarbij licht zij toe hoe Senzer de relatie vorm geeft 
met (werkgevers uit) enerzijds Helmond en ander-
zijds Eindhoven.

20.20 3. Afval (portefeuillehouder Rob van Otterdijk)
U wordt bijgepraat over het thema afval.
De ontwikkelingen op huishoudelijk afval- en 
grondstoffengebied gaan snel en bevinden zich 
op dit moment in een transitie naar een circulaire 
economie. Binnen deze transitie staat een aantal 
kaders vast. Kaders waaraan wij ons als gemeente 
Geldrop-Mierlo moeten confi rmeren; denk hier-
bij aan Europese en landelijke kaders. Een aan-
tal kaders kunnen wij zelf kiezen ten aanzien van 
het toekomstige afval- en grondstoffenbeleid. Ook 
heeft Geldrop-Mierlo reeds keuzes gemaakt. Dit al-
les lopen wij graag met u door. 
Het geeft inzicht in de gewenste kaders waar we re-
kening mee kunnen houden, in het licht van de ont-
wikkelingen in het huishoudelijke afval- en grond-
stoffendossier. Belangrijke onderdelen hierbij zijn 
de invloed op het milieurendement, serviceniveau 
(naar de inwoners) en kosten.
Tijdens de bijeenkomst blikken we dus terug, be-
lichten we de huidige situatie en kijken we vooruit 
naar de toekomst. En willen we vooral inzicht geven 
in, hoe de verschillende ‘knoppen’ waar een ge-
meente aan kan draaien, samenhangen met elkaar 
en hoe ze elkaar beïnvloeden.

 Algemeen

 21.50 4. Sluiting
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OuderWijzer Geldrop-Mierlo; voor al uw 
vragen op het gebied van opvoeding en 
ouderschap
De week van 5 oktober is de Week van de Opvoeding. Deze 
week staat in het teken van opvoeden en ouderschap. Hierbij 
draait het om de ontmoeting en uitwisseling van kennis tussen 
ouders, medeopvoeders en professionals. Bij het opvoeden 
van een kind staat u er namelijk niet alleen voor. OuderWijzer 
kan hierbij helpen. 

Wat is OuderWijzer?
OuderWijzer is een commmunity van ouders met inspiratie 
en tips op het gebied van opvoeding en ouderschap. Er is een 
OuderWijzer website boordevol informatie; van kinderwens tot 
jongvolwassene. Daarnaast is er de  OuderWijzer telefoon, een 
gratis hulplijn voor alle vragen rondom ouderschap. Ook worden 
er in Geldrop-Mierlo OuderWijzer bijeenkomsten georganiseerd. 
Samen met andere ouders, in dezelfde fase van het ouderschap, 
staan we stil bij wat gaat komen en wat dit voor u betekent. Want als 
ouder kun je gewoon niet alles weten. Daarom biedt OuderWijzer 
tips, inspiratie en leuke, leerzame ouderbijeenkomsten. Kijk op de 
website www.ouderwijzer.nl  en maak een profi el aan.

Met OuderWijzer investeert de gemeente in aandacht voor 
ouders. Samen met vele organisaties die met ouders te maken 
hebben, vormen we een netwerk waarin ouders zich gesteund en 
gekend voelen.

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

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.

Live-stream
In verband met de corona maatregelen is publiek bij raad- en 
commissievergaderingen en bij thema-avonden op dit moment 
niet toegestaan. U kunt de vergaderingen volgen via de live-
uitzending via onze website.

Insprekers kunnen, na voorafgaande aanmelding, wel in de 
vergadering bij het betreffende agendapunt aanwezig zijn.

Na afloop van de vergadering is de uitzending terug te kijken en 
wordt deze voor langere periode bewaard.

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 uitdelen.

Gemeente plaatst 
bladkorven 
Vanaf maandag 5 oktober plaatsen we weer ruim 500 
bladkorven in Geldrop-Mierlo. Hier kunt u het bladafval gratis 
in aanbieden, zodat u dit niet in uw GFT-container hoeft te 
stoppen. Het aanbieden van deze container is niet gratis. De 
bladkorven worden in de week van kerst weer opgeruimd. 

Wilt u weten waar de bladkorven staan? Kijk op onze website 
www.geldrop-mierlo.nl voor een kaart.

Alléén voor blad!
Bij gebruik voor snoei- of ander afval, 

verwijderen we deze bak.

Rectificatie 
Om de vrijheid te vieren en de slachtoffers van WOII te 
herdenken, ontstak  burgemeester Jos van Bree op zaterdag 
19 september een bevrijdingsvuur. Hij deed dit op het Brits 
Ereveld in Mierlo, namens de andere zeven burgemeesters 
van de Peelgemeenten. Vorige week plaatsten we twee foto’s 
van de ceremonie op deze pagina. Helaas hebben we hierbij 
niet de juiste fotograaf vermeld. De foto’s zijn gemaakt door 
Ronny Bron.

www.facebook.com/gemeente.geldropmierlo

Graffi ti kunstwerken bruggen 
Kleine Dommel geopend
Wethouders Rob van Otterdijk en Peter Looijmans openden 
afgelopen zondag twee graffi ti kunstwerken onder twee 
bruggen aan de Kleine Dommel. 

Zij hielpen nog even mee met het afronden van het laatste 
stukje van de graffi ti.  De kunstwerken zijn uitgevoerd door 
Decofi ti in samenwerking met Stichting Villagemarketing. 

De kunstenaars van Decofi ti hebben zich daarbij laten 
inspireren door het thema Verweeft en Vermaakt en door 
verhalen van gebruikers van het gebied (omwonenden, 
passanten). Door middel van hedendaagse kunsttechnieken 
hebben  de kunstenaars verhalen uit het verleden 
samengevoegd in een mooi ontwerp. 

Verweeft en Vermaakt 
Met dit thema brengt de gemeente Geldrop-Mierlo onder meer 
haar rijke textielverleden onder de aandacht. Speciaal hiervoor 
is de Stichting Villagemarketing Geldrop-Mierlo in het leven 

geroepen.Textiel is immers de rode draad in onze gemeente. 
Dit is op allerlei plekken zichtbaar. Denk maar eens aan de vele 
straatnaambordjes die verwijzen naar de textielindustrie, het 
Katoenpad, het Weverijmuseum en alle verhalen over onder meer 
de vele thuiswevers in Mierlo. Geldrop-Mierlo stond bekend om 
haar rijke textielindustrie. Dit culturele erfgoed wordt op allerlei 
plaatsen teruggebracht. Zo staan er ‘naaldjes’ in de Langstraat 
in Geldrop om de weg te markeren, prachtig ontworpen schapen 
op de rotonde richting Heeze, verwijst Woes op het Molenplein 
in Mierlo naar het Katoenpad en staan er acht interactieve zuilen 
in en rond het centrum van Geldrop die samen de textielroute 
vormen. 

Verweeft en Vermaakt heeft dus alles te maken met het 
textielverleden van Geldrop-Mierlo, maar zegt ook veel over onze 
huidige gemeenschap. Hierin zit veel verbondenheid en dat is 
terug te zien in de vele evenementen die ieder jaar plaats vinden. 
Op de website www.visitgeldropmierlo.nl staat hierover veel 
informatie.

Vervolg agenda’s commissies en thema-avonden
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Echtpaar Kuijpers 
60 jaar getrouwd
Meneer en mevrouw Kuijpers-Appel vierden vorige week 
hun 60-jarig huwelijksfeest. Burgemeester Van Bree bezocht 
het bruidspaar in Kastanjehof om hen op gepaste afstand 
persoonlijk zijn felicitaties over te brengen. Van harte 
gefeliciteerd!

Fotograaf: Ron Magielse

RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Parallelweg 68 in Geldrop
Datum ontvangst : 18 september 2020
Omschrijving : verbouwen woonhuis
Zaaknummer : 20200446

Locatie : Sluisstraat 62 in Geldrop
Datum ontvangst : 18 september 2020
Omschrijving : realiseren tien bergingen
Zaaknummer : 20200447

Locatie : Losweg 27 in Geldrop
Datum ontvangst : 21 september 2020
Omschrijving : plaatsen tijdelijke woonunit
Zaaknummer : 20200449

Locatie : Losweg ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 41) in Geldrop
Datum ontvangst : 22 september 2020
Omschrijving : rooien boom in verband met    
  hoogspanningsleiding
Zaaknummer : 20200451

Locatie : Hertogenlaan ongenummerd   
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 27) in Geldrop
Datum ontvangst : 22 september 2020
Omschrijving : rooien boom in verband met slechte   
  conditie
Zaaknummer : 20200452

Locatie : Rederijkerstraat ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 3) in Geldrop
Datum ontvangst : 22 september 2020
Omschrijving : rooien boom in verband met    
  zwamaantasting
Zaaknummer : 20200453

Locatie : Wilhelminastraat 87 in Mierlo
Datum ontvangst : 22 september 2020
Omschrijving : verbouwen en uitbreiden vrijstaand   
  woonhuis
Zaaknummer : 20200455

Locatie : Rederijkerstraat ongenummerd   
  (openbare ruimte nabij huisnummer 5)  
  in Geldrop
Datum ontvangst : 23 september 2020
Omschrijving : rooien boom in verband met    
  stormschade
Zaaknummer : 20200458

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure 
(2)

Locatie : Rielsedijk e.o. in Geldrop
Verzenddatum besluit : 21 september 2020
Omschrijving : realiseren natuurnetwerk
Zaaknummer : 20200405

Locatie : Meidoorn 42 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 21 september 2020
Omschrijving : starten bedrijf aan huis
Zaaknummer : 20200420

Verleende aanvraag omgevingsvergunning met uitgebreide 
procedure (4)

Locatie : Industrieweg 26 in Mierlo
Datum ter inzage : 2 oktober 2020
Omschrijving : uitbreiden en vernieuwen bedrijfslocatie
Zaaknummer : 20190920
Tegen het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingediend. Het besluit 
is ten opzichte van het ontwerpbesluit gewijzigd.

Ontwerpbesluit aanvragen omgevingsvergunning met 
uitgebreide procedure (5)

Locatie : Sint Catharinaweg 18 in Mierlo
Datum ter inzage : 2 oktober 2020
Omschrijving : oprichten vrijstaand woonhuis
Zaaknummer : 20200204

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.

Voor bekendmakingen met nummer 5 geldt: De besluiten en 
overige stukken liggen vanaf de dag na publicatie zes weken ter 
inzage. Om de stukken in te zien maakt u een afspraak via 
www.geldrop-mierlo.nl of telefoonnummer 
(040) 289 38 93. Tegen deze besluiten kunt u binnen zes 
weken vanaf de dag na publicatie, uw zienswijze indienen 
bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 10101, 5660 GA 
Geldrop. Tijdens deze periode kunt u ook een mondelinge 
zienswijze indienen. U kunt alleen beroep tegen het uiteindelijke 
besluit indienen als u een zienswijze heeft ingediend tegen het 
ontwerpbesluit. Voorwaarde is wel dat u belanghebbende bent.

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

Wilt u meer weten over aanvragen en besluiten? Neem dan 
contact op met de gemeente via telefoonnummer
 (040) 289 38 93.

APV/BIJZONDERE WETTEN

Verleende vergunningen

Locatie: Geldrop-Mierlo
Verzenddatum besluit : 18 september 2020
Omschrijving : Halloweenactiviteiten in de wijk Hulst op zaterdag 
31 oktober
Zaaknummer : 2020-016153
Inzagetermijn en bezwaar maken?
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na 
verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij de burgemeester van Geldrop-Mierlo, Postbus 
10101, 5660 GA Geldrop. U kunt er ook voor kiezen om uw 
bezwaarschrift digitaal in te dienen via 
www.geldrop-mierlo.nl/bezwaar-maken/. Hiervoor moet u 
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD voor 
particulieren / E-Herkenning voor bedrijven).
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.

CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE 
DEELNAME/WMO 

Aangelegde gehandicaptenparkeerplaats
Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo 
heeft op 21 september 2020 besloten:

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



een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen nabij Heer van 
Scherpenzeelweg 9A K40 in Mierlo te weten ter hoogte van 
de entree van zorgcentrum Bethanië aan de Bisschop van 
Mierlostraat. 

Dit verkeersbesluit en de plattegrond met de precieze locatie ligt 
vanaf 1 oktober 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.

COLLEGEBESLUIT

Bezwaar 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 besloten de persoonslijsten van deze 
personen niet meer bij te houden. Daardoor staan zij offi cieel niet 
meer op dat adres ingeschreven. 

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
van Gompel, MFW  09-04-1976  20-08-2020  Onbekend
Ges, J  25-09-1942  20-08-2020  Litouwen
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

Een betrokken persoon kan tegen dit besluit schriftelijk bezwaar 
maken. U heeft zes weken de tijd om een brief te sturen. 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;  
de reden waarom u het niet eens bent met dit besluit en
uw handtekening. 

U stuurt de brief naar:
Gemeente Geldrop-Mierlo
ter attentie van Dienstverlening (adresonderzoek)
Postbus 10101
5660 GA GELDROP

Wilt u meer weten? 
Belt u dan met de adresonderzoekers van de afdeling 
Dienstverlening, telefoon: (040) 289 38 93.

Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo -  donderdag 1 oktober 2020

Gemeente actueel

Gemeente actueel


