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  Agenda* Commissie Ruimte
  Maandag 8 oktober 2020, Gemeentehuis ‘t Plein

Tijd Activiteit  (tijd indicatief)

  Algemeen

 19.30 1. Opening en mededelingen
  2. Vragenhalfuurtje aan college
  3. Vaststellen agenda

  Presentatie

  4. Presentatie en aanbieden meerjarenprogramma  
   begroting 2021-2024

  Oordeelsvormend

   5. Eerste algemene beschouwingen op de 
   begroting door de fracties

Algemeen

6. Sluiting

* Onder voorbehoud van wijzigingen.

Live-stream
Vanwege de corona-maatregelen is publiek bij raad- en com-
missievergaderingen op dit moment niet toegestaan. U kunt de 
vergaderingen volgen via de live-uitzending via onze website.
Na afloop van de vergadering is de uitzending terug te kijken en 
wordt deze voor langere periode bewaard.

Mondkapje verplicht in gemeentehuis
Vanaf 6 oktober is het dragen van een mondkapje in de 
openbare binnenruimten van het gemeentehuis verplicht. Dit 
betekent dat u bij binnenkomst en verblijf in de hal van het 
gemeentehuis een mondkapje opzet. Op het moment dat u 
aan de balie plaatsneemt, kunt u het mondkapje afdoen.

Wij verzoeken u uw eigen mondkapje mee te brengen bij uw be-

zoek aan het gemeentehuis. Bent u het mondkapje vergeten, dan 
zijn er mondkapjes beschikbaar bij de ingang. Zonder mondkapje 
zal u de toegang tot het gemeentehuis worden geweigerd. 

Naast het dragen van een mondkapje is ook het desinfecteren 
van de handen bij binnenkomst nog steeds verplicht. Hiervoor 
staat een desinfectiezuil in de hal naast de aanmeldzuil. 

Opening Eetbaar plantsoen “Oase Den 
Akert” aan de Beukelaar 
Wethouder Rob van Otterdijk opende op zaterdag 3 oktober 
samen met Tonny Scheepers van onder meer het Platform 
Duurzaamheid - en één van de kartrekkers van dit unieke 
plan - het Eetbaar plantsoen aan de Beukelaar in de Akert 
in Geldrop. De afgelopen maanden is het Eetbaar Plant-
soen aangeplant. De gemeente heeft het eetbaar plantsoen 
gefinancierd. Vrijwilligers onderhouden de tuin, maar wij 
ondersteunen hen bij de aanleg, zoals graafwerkzaamheden 
en aanplanten. De locatie van het Eetbaar plantsoen is het 
grasveldje aan de Beukelaar naast een speeltuintje en tegen-
over de Wijkvereniging Den Akert. Deze locatie is gekozen 
tijdens buurtbijeenkomsten.

Een Eetbaar Plantsoen is een gemengde beplanting van bomen, 
struiken, vaste planten en bodembedekkers, die samen een eco-
logisch systeem vormen en vaak eet- of bruikbaar zijn voor mens 
en/of dier. Bewoners hebben nagedacht over het ontwerp en 
de biodiverse invulling van het plantsoen. Dit is vertaald in een 
moodboard dat Marije van der Park (tuinontwerper van Studio 
van der Park) op detailniveau heeft uitgewerkt. In het plantsoen 
zijn ruim 200 verschillende gewassen gebruikt..Het eetbare park 

Den Akert Oase neemt niet alleen overtollig regenwater op, maar 
vergroot de biodiversiteit, koelt de omgeving en levert voedsel 
voor de buurt.

Geen 
carnavalsoptochten 
in Geldrop-Mierlo
De carnavalsverenigingen van Geldrop en Mierlo hebben 
unaniem besloten dat er in Geldrop en Mierlo in 2021 geen 
carnavalsoptochten zullen zijn. Ook zijn er geen prinsenwis-
sels en prinsenrecepties in de gemeente.

In een gezamenlijk overleg met afgevaardigden van alle carna-
valsverenigingen en burgemeester Van Bree zijn alle aankomen-
de carnavalsactiviteiten, het allesbeheersende Covid-19 virus en 
de daarbij behorende maatregelen besproken. 

Het overleg was op 24 september met de uitgangspunten van 
de op dat moment geldende noodverordening. Het houden van 
zittings- pronkavonden en het vieren van carnaval is misschien 
mogelijk, echter uitsluitend binnen de geldende maatregelen van 
dat moment.

Burgemeester op 
bezoek bij familie 
Thijssen
60 jaar geleden trouwden meneer en mevrouw Thijssen-
Weeink voor de wet. 60 jaar later stralen ze nog altijd even 
veel! Burgemeester Jos van Bree bracht een bezoek aan het 
bruidspaar om ze te feliciteren met hun diamanten bruiloft. 

Fotograaf: Ron Magielse

Vlonder bij de 
IJzeren man 
afgesloten
Afgelopen maanden hebben we een paar planken vervangen 
op de vlonder aan de Zwembad. Toen bleek dat de construc-
tie is aangetast. De aantasting is zo ernstig dat het niet meer 
mogelijk is om de dekplanken goed te repareren. Voor de 
veiligheid is de vlonder daarom afgesloten. Over  een paar 
maanden slopen we de vlonder en plaatsen we een nieuwe.

Herinrichting 
Hofstraat 
Op maandag 12 oktober starten we met de herinrichting van 
de Hofstraat. Het plein met het bevrijdingsmonument en het 
plein ter hoogte van de aansluiting Jan van Geldropstraat 
worden ook aangepakt. We vervangen de bomen, klinkers 
en de trottoirkolken. De hardstenen opsluitbanden langs de 
rijbaan worden omgedraaid, waardoor het hoogteverschil 
tussen de rijbaan en het trottoir verdwijnt. 

We verwachten dat de werkzaamheden 10 weken duren, tot en 
met vrijdag 18 december. Om de aangelegen panden bereikbaar 
te houden, worden de werkzaamheden in meerdere werkvakken 
uitgevoerd. De Wielstraat blijft bereikbaar vanaf de Molenstraat; 
hier wordt de éénrichting tijdelijk opgeheven. 

Meer informatie over de herinrichting vindt u op www.geldrop-
mierlo.nl/herinrichting-hofstraat/.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Of wilt u meer informatie? Neemt u dan 
contact op met Bas van Lieshout of Will van Dijk, afdeling 
Ruimte. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer (040) 289 38 93.
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14 oktober: Vragenuurtje Regionale 
Energiestrategie (RES)
Passend binnen het Nationaal Klimaatakkoord heeft het 
Rijk aan alle 30 regio’s in Nederland gevraagd om te onder-
zoeken hoe en waar ze energie kunnen besparen, hoe deze 
duurzaam opgewekt kan worden en welke infrastructuur 
daarvoor nodig is. Om hierover keuzes te kunnen maken, 
stelt elke regio een Regionale Energiestrategie (RES) op. 
Deze is gericht op 2030 en geeft een doorkijk naar 2050. 

Voor onze regio hebben 21 gemeenteraden, twee Waterschap-
pen en Provinciale Staten ook een concept-RES opgesteld. Deze 
heeft grote technische, financiële, maatschappelijke en ruimte-
lijke gevolgen. 

Voor bijvoorbeeld het aanwijzen van gebieden voor het plaat-
sen van windturbines en zonnevelden moet altijd een afweging 
worden gemaakt met andere belangen. De RES verbindt daarom 
provincies, gemeenten, waterschappen, netbeheerders, burgers, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het is belangrijk dat 
er voldoende steun is voor de RES. De concept-RES heeft ter in-
zage gelegen en er zijn webinars over gehouden afgelopen juni. 

Hoe gaat het verder?
De concept-RES van onze regio is afgelopen week aan het Rijk 
aangeboden. Het Planbureau voor de Leefomgeving berekent 
of deze voldoende zijn voor Nederland en geeft een reactie. 
Hiermee gaan de regio’s aan de slag. Vóór 1 juli 2021 moet de 
definitieve RES af zijn. Elke 2 jaar wordt beoordeeld of de doelen 
en ambities nog realistisch en ook ambitieus genoeg zijn. Wilt u 
weten wat de RES is of wilt u het concept bekijken? Kijk dan op 
www.energieregiomre.nl. 

Vragenuurtje
Woensdag 14 oktober is er van 19.30-21.00 uur een online vra-
genuurtje over de RES. Er wordt dan verteld waar we nu staan in 
het proces en welke stappen er de komende maanden verwacht 
worden. De avond bestaat uit twee delen. In het eerste deel 
wordt u bijgepraat door verschillende werkgroepen. U krijgt in het 
tweede deel van de avond de kans om vragen te stellen in aparte 
groepen, in digitale ‘break-out rooms’. Dit wordt begeleid door 
een gespreksleider. Heeft u interesse? Meldt u zich dan vóór 
vrijdag 9 oktober aan via energie@metropoolregioeindhoven.nl.

Brand Veilig Mierlo, 
voor een veilige 
woonomgeving
Brand Veilig Mierlo is sinds 2014 - in samenwerking met 
de gemeente - actief om inwoners van Mierlo  een veiligere 
woonomgeving te geven. Zij krijgen een aanbod om vrijblij-
vend een brandveiligheidscheck te laten uitvoeren. Er is een 
wijkgerichte aanpak. De oudste wijken zijn als eerste bena-
derd. Jongere huizen komen als laatste aan de beurt. 

Brand Veilig Mierlo is een initiatief van de gemeente, Rabobank 
Peelland Zuid en de Saasen Groep. Het is een burgerinitiatief, 
het is niet commercieel. De vrijwilligers hebben via de Veilig-
heidsregio Brabant-Zuidoost een opleiding gehad. Ze volgen 
ook regelmatig een bijscholingscursus. Tijdens een huisbezoek 
voeren ze met de bewoner een controle-ronde uit. Vanuit deze 
check kunnen verschillende tips gegeven worden. Als er nog 
geen rookmelders in het huis zijn geplaatst, kan er gratis één 
geplaatst worden.

Corona
Door het Coronavirus kan Brand Veilig Mierlo al sinds maart 
geen checks meer uitvoeren. Dat betekent niet dat de vrijwilligers 
niet meer actief zijn. Achter de schermen blijven ze beschikbaar. 
Bijvoorbeeld voor bewoners die problemen met hun  rookmelder 
hebben. Bij spoedmeldingen maken de vrijwilligers een uitzonde-
ring op hun “geen bezoek”- beleid. Zij houden zich dan uiteraard 
aan de RIVM richtlijnen.

Informatie en melden
Meldingen kunnen worden doorgegeven aan de gemeente: 
Jan Sleegers, team Leefbaarheid & Veiligheid,  telefoon 
(040) 289 38 93. U kunt hem ook bellen voor meer informatie. 

Bestrijding Japanse duizendknoop 
bouwterrein De Jonkvrouw in Geldrop
De Japanse duizendknoop is een echte probleemplant aan 
het worden in Nederland. De groeikracht van deze woekeraar 
is zó sterk, dat er regelmatig grote schade is aan gebouwen, 
wegen en dijken. De wortelstokken kunnen namelijk wel 7 
meter lang worden. Op veel plaatsen verdringt de Japanse 
duizendknoop andere kruiden en struiken, waardoor de 
plant internationaal wordt gerekend tot de meest schadelijke 
exoten. Maar er is meer gevaar. De Japanse duizendknoop 
kan namelijk zelfs door funderingen en asfalt groeien. In 
landen zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk 
zijn er al miljarden extra kosten gemaakt bij spoorwegen en 
bouwprojecten. 

Op het terrein waar nieuwbouwproject De Jonkvrouw wordt 

gerealiseerd is de Japanse duizendknoop ook gesignaleerd. De 
uitvoerder - Strukton Civiel Zuid bv - bestrijdt daar volgens een 
beproefde methode de duizendknoop om zo toekomstige schade 
aan funderingen te voorkomen. Dit gebeurt in stappen. Eerst is 
de duizendknoop gemaaid, daarna zijn de maaistengels geïnjec-
teerd met een middel dat is toegestaan voor bestrijding van dit 
soort exoten. De plant trekt het bestrijdingsmiddel zelf naar de 
wortels, waar het twee weken kan intrekken. Vervolgens wordt 
de duizendknoop grond achter een keerwand afgeschermd met 
rootbarrier doek (type onkruiddoek) en ten slotte afgedekt met en 
leeflaag van 1 m2. De grond blijft op het terrein waar De Jonk-
vrouw wordt gebouwd. Op de volgende site staat meer informatie 
over de bestrijding van onder meer de Japanse duizendknoop: 
www.invasieve-exoten.info of www.bestrijdingduizendknoop.nl

De vrijwilligers van Brand Veilig Mierlo

Vergadering 
Commissie voor 
Bezwaarschriften
Op maandag 12 oktober komt de Commissie voor Bezwaar-
schriften in Centrum Hofdael, Molenstraat 23 in Geldrop, 
bijeen in een openbare hoorzitting.

Op de agenda staat de volgende zaak: 

19:00 uur: De bezwaren gericht tegen het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor tijdelijk afwijkend gebruik van het 
NH-Hotel aan het Bogardeind 219 in Geldrop. 

Er zijn maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van 
COVID-19 te voorkomen. Wij vragen u om contact op te nemen 
met het secretariaat van de Commissie voor Bezwaarschriften 
als u aanwezig wilt zijn bij de zitting, telefoon (040) 289 38 93.   

De gemeentelijke 
nieuwsbrief is terug
Vorig jaar zijn we overgegaan naar een nieuwe website. 
Omdat het nieuwsbriefsysteem daar aan gekoppeld was, 
konden we deze tijdelijk niet meer versturen. 

Maar er is goed nieuws! De nieuwsbrief is terug en heeft een 
mooie, frisse stijl. 

Wilt u ook elke week de nieuwsbrief ontvangen, dan kunt 
u zich daarvoor aanmelden via onze website www.geldrop-
mierlo.nl.

Controle 
hondenbelasting
Vanaf maandag 12 oktober gaan we weer controles uitvoe-
ren voor de hondenbelasting. Deze controles worden uitge-
voerd door medewerkers van Legitiem B.V. Zij kunnen zich 
legitimeren, vraag hen daar gerust naar als u twijfels heeft. 
Heeft u een hond en is deze hond nog niet aangemeld? U 
kunt die doen via www.geldrop-mierlo.nl/hondenbelasting.

www.geldrop-mierlo.nl
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RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Geldropseweg 40 in Mierlo
Datum ontvangst : 24 september 2020
Omschrijving : kappen boom in verband met veiligheid
Zaaknummer : 20200461

Locatie : Villapark 6 in Geldrop
Datum ontvangst : 24 september 2020
Omschrijving : slopen en heroprichten bijgebouw
Zaaknummer : 20200462

Locatie : Aardborstweg 28 in Mierlo
Datum ontvangst : 25 september 2020
Omschrijving : aanleg buitenrijbak
Zaaknummer : 20200463

Locatie : Laarstraat 19 in Geldrop
Datum ontvangst : 25 september 2020
Omschrijving : realiseren kapsalon
Zaaknummer : 20200464

Locatie : Heuvel 2 in Mierlo
Datum ontvangst : 25 september 2020
Omschrijving : realiseren uitvaartcentrum
Zaaknummer : 20200465

Locatie : De Lammert 10 in Geldrop
Datum ontvangst : 26 september 2020
Omschrijving : verbouwen en uitbreiden woning
Zaaknummer : 20200466

Locatie : Nachtegaallaan 16 in Mierlo
Datum ontvangst : 28 september 2020
Omschrijving : verbouwen woning
Zaaknummer : 20200468

Locatie : Bogardeind 173 in Geldrop
Datum ontvangst : 28 september 2020
Omschrijving : oprichten hondentrimsalon
Zaaknummer : 20200469

Locatie : Heuvel ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 28) in Geldrop
Datum ontvangst : 30 september 2020
Omschrijving : rooien twee bomen in verband met   
  herinrichting winkelstraat
Zaaknummer : 20200471

Locatie : Kievitstraat 6 in Geldrop
Datum ontvangst : 30 september 2020
Omschrijving : aanbrengen constructieve wijziging
Zaaknummer : 20200473

Locatie : Harrie van Gestelstraat 38 in Geldrop
Datum ontvangst : 30 september 2020
Omschrijving : plaatsen dakkapel
Zaaknummer : 20200474

Locatie : Emopad 52 in Geldrop
Datum ontvangst : 30 september 2020
Omschrijving : plaatsen mantelzorgwoning
Zaaknummer : 20200475

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning (1)
Locatie : Brugstraat 81 in Mierlo
Omschrijving : plaatsen keerwand
Zaaknummer : 20200398

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.

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.

COLLEGE BESLUIT

Aanwijzingsbesluit

Wij, het college van burgemeester en wethouders van 
Geldrop-Mierlo, wensen over te gaan tot het actualiseren van 
de aanwijzingen van toezichthouders team Leefbaarheid & 
Veiligheid van de afdeling Dienstverlening, gelet op artikel 6:2 
van de Algemene plaatselijke verordening en Hoofdstuk 5 van de 
Algemene wet bestuursrecht, hebben besloten tot:

• Het aanwijzen van de heer F.F.J.M. Smits, 
de heer D.J.H. Janssen, de heer P.J.E. Soers, de heer N.W.M. 
Haans, de heer B. Handels, de heer W.J.G.J. Schlicher, 
de heer R. ten Cate, de heer E.B. Martin Pastor en de 
heer Y.P.F. van Meijl, als toezichthouders, op de naleving 
van de Algemene plaatselijke verordening, de Drank- en 
horecaverordening en de Noodverordening COVID-19 
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. 

• Deze aanwijzingen te laten gelden vanaf 1 oktober 2020. 

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


