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GGD-campagne 
‘Corona stopt bij jou’
De GGD Brabant-Zuidoost is gestart met de huis-aan-huiscam-
pagne ‘Corona stopt bij jou’. Met deze campagne wil de GGD alle 
inwoners in de regio informeren over de basisregels tegen co-
rona, maar vooral ook iedereen aanmoedigen om deze te blijven 
volhouden. Alle inwoners in de regio krijgen een folder in de brie-
venbus. Meer informatie is te vinden op www.coronastoptbijjou.nl.

Voorkom dat u onbewust een ander besmet 

De CoronaMelder-app: vanaf nu voor 
iedereen beschikbaar
Het coronavirus is er nog. Daarom kan vanaf nu iedereen de 
CoronaMelder-app gebruiken. De app informeert u als u mo-
gelijk bent besmet. Zo kunt u voorkomen dat u onbewust een 
ander besmet. Elke download helpt om de verspreiding van 
corona te stoppen. In de App Store en de Google Play Store 
staat CoronaMelder voor u klaar. Het downloaden van de app 
is altijd vrijwillig. 

Hoe werkt CoronaMelder? 
De CoronaMelder-app stuurt u een melding als u langer dan 15 
minuten dicht bij iemand in de buurt bent geweest, die later het 
coronavirus blijkt te hebben. 

Dit kan een bekende zijn, maar ook een app-gebruiker bij wie u in 
de buurt was en die u niet kent. Als u een melding hebt ontvangen, 
leest u in de app welke maatregelen u kunt nemen en of u zich 
kunt laten testen. Zo weet u na een melding dat u meer kans hebt 
om besmet te zijn en kunt u voorkomen dat u onbewust een ander 
besmet. Want u kunt het coronavirus al doorgeven, voordat u zich 
ziek voelt.

CoronaMelder is een aanvulling op het reguliere bron- en contact-
onderzoek van de GGD. Met de app kunnen ook mensen worden 
geïnformeerd die niet naar voren komen uit het bron- en contact-
onderzoek.

De app weet niet wie of waar u bent. Ook geeft de app geen mel-
dingen over actuele besmettingen in de buurt. Daarom is het be-
langrijk dat u zich blijft houden aan de basisregels, zoals 1,5 meter 
afstand houden en vaak uw handen wassen.

Zo gebruikt u CoronaMelder 
1. Download de CoronaMelder-app. Als u een Android-telefoon 

hebt, vindt u de app in de Google Play Store. Hebt u een iP-
hone? Dan vindt u de app in de App Store.

2. Installeer de app. Op het scherm van uw telefoon leest u hoe 
dit moet. 

3. Volg de stappen in de introductieschermen. 

4. Zet in de instellingen van uw telefoon bluetooth aan én laat 
deze aan staan. Alleen dan kan de app meten of u bij andere 
telefoons met CoronaMelder in de buurt bent geweest.

5. Ontvangt u een melding? Open CoronaMelder en lees wat u 
kunt doen en of u zich moet laten testen. 

6. Blijkt u zelf corona te hebben? Dan is het uw eigen keuze of u 
uw besmetting - samen met de GGD - wilt melden in de app. 

Vindt u het installeren van de app lastig? Vraag dan een familielid 
of bekende om te helpen. Ook veel bibliotheken kunnen u helpen 
bij het installeren. Of bel de Helpdesk CoronaMelder op 0800-
1280. Daar kunt u ook terecht met technische vragen over de app.

Meer weten?
Op www.coronamelder.nl vindt u alles wat u wilt weten over de 
app. Bijvoorbeeld dat het downloaden van CoronaMelder altijd 
vrijwillig is en dat de app niet om uw persoonsgegevens vraagt. 
De app weet dus niet uw naam, niet uw e-mailadres en niet uw 
telefoonnummer. 

Ook werkt CoronaMelder niet met locatiegegevens (GPS). De app 
weet dus niet wie u bent of waar u bent. Downloadt u CoronaMel-
der ook om te voorkomen dat u onbewust anderen besmet? 

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 mond-
kapje 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.

Meerjarenprogram-
mabegroting 
afgelopen 
donderdag 
gepresenteerd
Wethouder Hans van de Laar met onder andere fi nanciën in zijn 
portefeuille overhandigde afgelopen donderdag tijdens de raads-
vergadering  de Meerjarenprogrammabegroting (MPB) 2021-
2024 aan burgemeester Jos van Bree. Daarna presenteerde het 
college de plannen en kreeg de gemeenteraad de ruimte voor 
een eerste algemene beschouwing. De MPB 2021-2024 is in te 
zien op www.geldrop-mierlo.nl. De gemeentelijke begroting geeft 
informatie over de plannen van het college en van de gemeente-
raad. In de begroting staat per programma aangegeven wat we 
willen bereiken, welke activiteiten de gemeente Geldrop-Mierlo in 
2021 en in de jaren daarna wil gaan ondernemen en wat dit gaat 
kosten. 

Hieronder vindt u het vernieuwde proces tot en met het vaststel-
len van de Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024. 

1. Raadsvergadering - 8 oktober 2020
Presentatie begroting door het college

2. Eerste algemene beschouwing op de begroting per fractie
Uiterlijke beantwoording schriftelijke vragen - 15 oktober 
2020
Uiterlijke beantwoording van schriftelijke vragen door college

3. Indienen debatthema’s - 19 oktober 2020
Indienen debatthema’s per fractie

4. Vaststellen agenda’s - 22 oktober 2020
Vaststellen agenda’s voor commissies door agendacommis-
sie

5. Commissievergadering - 26 oktober 2020
Debat in commissie Samenleving

6. Commissievergadering - 27 oktober 2020
Debat in commissie Samenleving

7. Commissievergadering - 28 oktober 2020
Debat in commissie Algemene Zaken

8. Indienen moties en amendementen - 4 november 2020
Indienen moties en amendementen

9. Besluitende raadsvergadering - 12 november 2020
Reacties van college op moties en amendementen.
Debat in de raad over moties en amendementen.
Besluitvorming in de raad.

Goed stoken voorkomt overlast
De herfst is begonnen en we willen het dan graag warm hebben in 
huis. Met deze donkere en gure dagen is de behoefte aan warmte 
en gezelligheid in huis groter. Zeker in deze Coronatijd. Voor het 
verwarmen van ons huis gebruiken we open haarden, inzethaar-
den en houtkachels. 

Ook hout stoken in tuinen (bijvoorbeeld met terraskachels), tuin-
huisjes en schuren gebeurt regelmatig. Hout stoken is gezellig, 
maar het kan overlast geven. Daarover gaat dit artikel.

Hout stoken kan zorgen voor geurhinder, roetneerslag en het 
heeft invloed op de gezondheid. Het voorkomen hiervan be-
gint bij ‘goed stoken’. Omdat er soms meldingen binnen ko-
men van overlast, geven we u een aantal stooktips. 

De 10 stooktips
• Zorg voor de juiste grootte van uw kachel in verhouding tot de 

ruimte die u wilt verwarmen. Vaak heeft een kachel een te grote 
capaciteit. Het wordt dan al snel te warm tijdens het stoken, 
waardoor u het vuur gaat temperen ( smoren). Hierdoor komen 
er veel schadelijke stoffen vrij, omdat er een onvolledige ver-
branding is.

• Laat uw schoorsteen en rookkanaal goed afstemmen op uw 
haard of kachel. Met een goed afgestemde en geïsoleerde 

schoorsteen en rookkanaal worden de rookgassen op de juiste 
manier afgevoerd. Dit is belangrijk voor uw eigen gezondheid 
en voor het voorkomen van schoorsteenbranden.

• Laat minstens één keer per jaar uw schoorsteen vegen door 
een erkend vakman.

• Maak een houtvuur aan met aanmaakblokjes en kleine houtjes.
• Stook alleen droog, onbehandeld hout. Alleen gekloofd hout, 

dat minimaal twee jaar buiten onder een afdak te drogen heeft 
gelegen en niet te dik is (maximaal 7 centimeter), is geschikt. 
Stook geen hout dat geverfd, gebeitst of geïmpregneerd is. Ook 
sloophout, multiplex en spaanplaat zijn niet geschikt. Hierbij 
kunnen (zeer) schadelijke stoffen vrijkomen.

• Houd rekening met de weersomstandigheden. Als er geen wind 
is of bij mist blijven rookgassen langer om het huis hangen.

• Zorg voor voldoende frisse lucht in de ruimte waar gestookt 
wordt.

• Zorg voor volledige luchttoevoer. 
• Controleer regelmatig of u goed stookt. Zorg voor een volledige 

verbranding.
• Laat een houtvuur vanzelf uitbranden. Als u een houtvuur tem-

pert door de luchttoevoer te verminderen, komen er veel scha-
delijke stoffen vrij. Laat het vuur daarom vanzelf uitbranden.

Kijk voor meer informatie op  www.milieucentraal.nl.
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Geldrop-Mierlo zet zich breed in tegen 
eenzaamheid
Wethouder Peter Looijmans heeft vorige week zijn handte-
kening gezet onder het landelijk actieprogramma Eén tegen 
eenzaamheid van het ministerie van VWS. Doel van het ac-
tieprogramma is de trend van eenzaamheid onder ouderen 
doorbreken. Samen met Daan de Bruijn van Eén tegen een-
zaamheid ging de wethouder in gesprek over het belang van 
de aanpak tegen eenzaamheid. Verder organiseerden de ge-
biedsregisseurs begin oktober op verschillende plaatsen in 
de gemeente “Kom op de koffi e”. Een moment voor inwoners 
om elkaar te ontmoeten en samen een praatje te maken.

Wethouder Peter Looijmans: “Ik ben blij dat veel maatschappe-
lijke partners zich achter deze aanpak scharen. Het doel is on-
der andere om een netwerk tegen eenzaamheid te creëren wat 
professionals, vrijwilligers en inwoners rondom dit thema verbindt. 
Het zou mooi zijn als we daarmee het taboe rondom eenzaam-
heid kunnen doorbreken in onze gemeente. Eenzaamheid is niet 
weg te nemen,  maar we kunnen wel meer aandacht voor de an-
der hebben. Echt luisteren, aandacht geven en de tijd nemen. 
De ander laten ervaren dat ze meetellen en ertoe doen. Uit de 
Gezondheidsmonitor 2016/2017 weten we dat in Geldrop-Mierlo  
38% van de volwassenen tot 64 jaar zich wel eens eenzaam voelt. 
Onder 65-plussers loopt dat al op tot 49%. Onderzoek wijst uit 
dat eenzaamheid serieuze gevolgen kan hebben voor de gezond-
heid, zowel mentaal als fysiek. We willen de veerkracht van onze 
gemeenschap vergroten en richten ons op positieve gezondheid. 
Dat begint in de wijken. Ik ben dan ook blij dat we steeds meer 
aandacht hebben voor de sociale thema’s in onze wijkontwik-
kelingsplannen en een gemeente breed preventieplan. Door de 
samenhang tussen eenzaamheid en bijvoorbeeld gezondheid is 
namelijk een brede benadering nodig, gericht op alle leeftijden. In 
het project Jeugd Aan Zet hebben jongeren al laten zien hoe jong 
en oud met elkaar in contact kunnen komen. Een mooi voorbeeld 
van veerkracht door op te staan in deze rare coronatijd. Laten we 
dat verder doortrekken!”

Gezamenlijk de trend doorbreken
Het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid is 20 maart 2018 
gelanceerd door minister Hugo de Jonge van VWS. Sindsdien 
doen zo’n 150 gemeenten en meer dan 100 landelijke bedrijven 
en maatschappelijke organisaties mee. Zij willen actief én geza-
menlijk de trend van eenzaamheid doorbreken. Minister Hugo de 
Jonge: “Het is fantastisch dat zoveel organisaties en gemeenten 
zich er samen voor inzetten dat mensen zich minder eenzaam 
voelen. Met activiteiten en bijzondere samenwerkingen zorgen zij 
ervoor dat mensen vaker betekenisvol contact hebben. Het is aan 
ieder van ons om door te pakken. Nu misschien wel meer dan ooit. 
Want dé eenzaamheid oplossen, dat kan niemand alleen. Maar 
iemands eenzaamheid doorbreken, dat kunnen we allemaal.”

Kijk wat u kunt doen op www.eentegeneenzaamheid.nl.

Fotograaf: Marco Magielse

Echtpaar Smeets-
Van Bakel 60 jaar 
getrouwd
Op woensdag 7 oktober kwam burgemeester Jos van Bree op 
bezoek bij meneer en mevrouw Smeets uit Mierlo. Zij vierden 
die dag dat zij 60 jaar geleden voor de wet trouwden. Van 
harte gefeliciteerd!

Fotograaf: Marco Magielse

Rioolvervanging 
en herinrichting 
Wilhelminastraat
Op maandag 19 oktober start de rioolvervanging en herin-
richting van de Wilhelminastraat. We verwachten dat de 
totale uitvoering duurt tot en met vrijdag 23 april 2021. We 
vervangen het vuilwaterriool en vernieuwen de bestrating en 
de beplanting. Ook gaan we naast het vuilwaterriool een in-
fi ltratieriool aanleggen waarop het hemelwater aangesloten 
kan worden. 

Planning
De uitvoering wordt in 3 werkvakken opgesplitst om de overlast 
te beperken. Hieronder staat de volgorde van de uitvoering en de 
verwachte perioden:
Werkvak 1: Wilhelminastraat tussen Vesperstraat en 
 Johan Frisostraat; 
 19 oktober tot en met 23 december.
Werkvak 2:  Wilhelminastraat tussen Johan Frisostraat en 
 Wilhelminastraat huisnummer 32 
                   11 januari tot en met 5 maart 2021.
Werkvak 3:  Wilhelminastraat tussen  huisnummer 32 en 
 Irenestraat  
 8 maart tot en met 23 april 2021.
De bestaande bomen waarvoor een kapvergunning is afgegeven, 
worden aan het begin van de werkzaamheden in de hele Wilhel-
minastraat gerooid.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Willy van de 
Westerlo of Will van Dijk van de afdeling Ruimte. Zij zijn te berei-
ken via telefoonnummer (040) 289 38 93.

13 en 16 oktober:

Twee ‘werelddagen’ met als thema 
natuurrampen en voedsel
Misschien is het een opvallende combinatie, rampen en eten, 
maar deze week zijn er twee ‘werelddagen’ met deze thema’s. Op 
dinsdag 13 oktober was het ‘Internationale dag voor het beheer-
sen van natuurrampen’ en op vrijdag 16 oktober is het ‘Wereld-
voedseldag’. 

Internationale dag voor het beheersen van natuurrampen
Deze dag is in 1989 door de Verenigde Naties (VN) ingesteld om 
aandacht te vragen voor de gevolgen van natuurrampen. Deze 
zorgen voor verlies van veel mensenlevens, ontheemden (men-
sen zonder huis) en materiële (geld) schade. Sendai Framework 
-  dat is opgezet door de VN - heeft als visie dat er natuurlijke ri-
sico’s bestaan die rampen kunnen worden. De risico’s wegnemen 
kan niet, maar ze zijn wel te verminderen door de klimaatverande-
ring zoveel mogelijk te beperken. Klimaatverandering veroorzaakt 
een grotere kans op extreem weer, overstromingen, hittegolven 
en nog veel meer. Daarnaast zijn er nog ‘andere’ rampen, zoals 
bosbranden, tsunami’s en aardbevingen. De VN wil zulke maat-
regelen nemen, dat de gevolgen van de natuurrampen zoveel 
mogelijk beperkt worden. 96% van de kosten van natuurrampen 
worden besteed aan het herstellen van de schade en maar 4% 
aan preventie. Op dit laatste terrein is veel winst te behalen, zoals 
aardbevingsbestendig bouwen (verplicht in Japan), waterkeringen 
aanleggen (Delta werken in Nederland en Venetië) en bos aan-
planten tegen erosie. 

Meer informatie over de Internationale dag voor het beheersen 
van natuurrampen vindt u op www.unric.org.

Gevolgen van droogte
Krijgen we in Nederland ook te maken met de gevolgen van droog-
te? Zeker. Er loopt een onderzoek om te kijken hoe we ‘hotspots’ 
tijdens hittegolven kunnen voorkomen en we moeten kijken hoe 
we om moeten gaan met regenwater. Vroeger viel de regen meer 
verspreid over het jaar. Tegenwoordig zien we, door de klimaatver-
andering, steeds meer grote hoeveelheden ineens vallen, gevolgd 
door droogte. In plaats van afvoeren - waar we in Nederland heel 
goed in zijn – moeten we overtollig water vasthouden voor droge 
tijden. Een fl inke uitdaging, waar u een bijdrage aan kunt leveren. 
Hoe? Zorg er voor dat uw tuin regenwater kan opnemen, door niet 
uw hele tuin te betegelen. En als u toch tegels wilt, gebruik dan 
waterdoorlatende bestrating. In Geldrop is het Stationsplein hier-
van een voorbeeld. Maar nog beter: steen eruit, plant erin! Meer 

verkoeling in het stadscentrum kan heel leuke dingen opleveren. 
Een voorbeeld is te vinden in Arnhem, waar sinds 2017 na meer 
dan een eeuw de St.Jansbeek weer door het centrum van de stad 
stroomt, inclusief leuke bruggetjes. 

Wereldvoedseldag
Sinds 1979 bestaat ‘Wereldvoedseldag’, waarop aandacht ge-
vraagd wordt voor de voedselsituatie in de wereld. Een groot deel 
van de wereldbevolking heeft te weinig voedsel, met als gevolg 
hoge kindersterfte en gezondheidsproblemen tijdens de volwas-
senheid. Na een periode van daling stijgt sinds 2015 het aantal 
mensen dat niet voldoende voedsel heeft. Op 16 oktober staat 
daarom voldoende, gezond en duurzaam voedsel voor iedereen 
centraal.

Kijk voor meer informatie op www.wereldvoedseldag.com

Foto: Hans van der Wegen
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Zaterdag 10 oktober: 

Dag van de duurzaamheid

Start duurzaam-
heidsproject 
basisscholen 
Geldrop-Mierlo
Afgelopen zaterdag was het de Dag van de Duurzaamheid. In de 
samenleving van morgen is duurzaamheid het nieuwe normaal. 
Met de Dag van de Duurzaamheid geven we hier een jaarlijkse 
impuls aan. Op deze dag doen duizenden scholen mee aan een 
duurzame actie. In Geldrop-Mierlo hebben de partners van het 
Platform Duurzaamheid het Duurzaamheidsproject voor leerlin-
gen van basisscholen gelanceerd. Ook plaatsten we een fi lmpje 
op sociale media waarin te zien is wat er allemaal al gebeurt op 
dit gebied en hoeveel betrokken mensen zich nu al actief bezig 
houden met duurzaamheid. Het fi lmpje is onder meer terug te zien 
op het YouTube kanaal van de gemeente Geldrop-Mierlo.

Start Duurzaamheidsproject
Net zoals voor veel dingen in het leven geldt,  jong geleerd is 
oud gedaan. Het Duurzaamheidsproject is daarom speciaal opge-
zet voor leerlingen van de groepen 6 t/m 8 van alle basisscholen 
uit Geldrop-Mierlo. Het is de bedoeling dat leerlingen in groepjes 
gaan werken aan duurzame oplossingen in en rond het huis of op 
locaties waar ze zo goed als dagelijks zijn, zoals op school. Het 
kan gaan om oplossingen waarmee verspilling binnen of rond het 
huishouden wordt tegen gegaan of waarmee bespaard wordt op 
het verbruik van elektra en gas.  Zij gaan samen met de kinderen 
aan de slag  om hen te laten ontdekken en ervaren hoe je in en 
rond het huis duurzamer kunt zijn.

Het Duurzaamheidsproject is een laagdrempelig project waarbij 
basisscholen zelf invullen hoe zij de kinderen uit groep 6 t/m 8 
in teamverband mee laten doen. Om basisscholen te informeren 
over het Duurzaamheidsproject komt meester Kennet  (herken-
baar aan zijn groene uitstraling) binnenkort even langs. 

Hij biedt dan ook een teamgids aan waarin onder andere leuke en 
inspirerende voorbeelden staan van hoe kinderen kennis kunnen 
maken met duurzaamheid. 

Finale vindt plaats op het Strabrecht College
We hebben speciaal voor de fi nale een bijzondere locatie gevon-
den waar je kunt zien hoe duurzaam een gebouw kan zijn. Het 
nieuwe Strabrecht College is namelijk bijzonder duurzaam en 
biedt op 10 april 2021 het podium voor de grote fi nale. Op deze 
presentatiedag krijgen de teams de kans om hun duurzame op-
lossingen te presenteren. Een jurypanel dat onder andere bestaat 
uit een aantal leerlingen van het Strabrecht College gaat de op-
lossingen beoordelen. Er is een mooi geldbedrag te winnen dat 
gebruikt wordt voor het uitwerken van het beste idee. Hiervoor zijn 
we trouwens ook nog op zoek naar bedrijven die willen helpen om 
het beste duurzame idee verder uit te werken tot een bruikbaar 
product.

Meer informatie en inschrijven
Meer informatie over het Duurzaamheidsproject staat op de web-
site van Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo: www.onsplatform.tv/
platformduurzaamgeldropmierlo/ (menu: Duurzaamheidsproject). 
Daar vind je ook informatie over hoe teams van basisscholen zich 
kunnen aanmelden.

Fotograaf: Marco Magielse
Speciaal voor dit scholenproject zijn leerlingen van het 
Strabrecht College al bezig met het ontwerpen van een 
Duurzaamheidslogo. Meester Kennet heeft hiervoor afgelo-
pen zaterdag aan Hans Abels ( algemeen directeur van het 
Strabrecht College) de wensen overhandigd. Het winnende 
ontwerp wordt op 10 november naar buiten gebracht op 
onder andere posters en fl yers waarop het Duurzaamheids-
project wordt aangekondigd.

Gedeeltelijke lockdown om besmettingen 
terug te dringen
Helaas heeft het coronavirus te veel ruimte gekregen om zich te 
verspreiden. Het kabinet heeft daarom gisteren besloten dat er 
strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat 
het aantal besmettingen daalt. Een gedeeltelijke lockdown (zie af-
beelding) is daarom noodzakelijk. 

Als we ons samen aan de basisregels en maatregelen houden, 
kunnen we corona onder controle krijgen en zorgen we ervoor dat 
het aantal besmettingen daalt.  Dit doen we door op die plaatsen 
in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst 
is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te be-
perken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de 

basisregels en striktere handhaving. Meer dan we zouden willen 
heeft de verscherping van de maatregelen impact op de samen-
leving en de economie. Maar deze stap is nu nodig zodat zich 
daarna een nieuw perspectief aandient: een samenleving waarin 
we het virus onder controle houden. 

Het is cruciaal dat we 1,5 meter afstand tot anderen kunnen hou-
den en de basisregels blijven volgen. Iedereen met klachten laat 
zich testen en mensen met een positieve testuitslag blijven thuis. 
Daarmee kan het allergrootste deel van de besmettingen worden 
voorkomen. Voor meer informatie ga je naar: www.rijksoverheid.
nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Winkelen en boodschappen

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

13 oktober 2020

Gedeeltelijke lockdown
Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich te verspreiden. Om corona onder controle te krijgen, 

is ingrijpen noodzakelijk. Per 14 oktober 22.00 uur gelden daarom de volgende maatregelen:

Groepen

Binnen: max. 30 personen per
ruimte (incl. kinderen t/m 12 jaar).
Groep van max. 4 personen of 
1 huishouden.

Buiten: groep van max. 4
personen of 1 huishouden.

Op doorstroomlocaties, 
bijvoor beeld musea, biblio-
theken en monumenten: groep
van max. 4 personen of 1
huishouden. Bezoek is op basis
van reservering per tijdsvak.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden
sluiten.

Afhaalrestaurants blijven open.
Geen verkoop en bezorging van
alcohol na 20.00 uur.

Verbod op evenementen, met
uitzondering van onder andere
markten en demonstraties.

Vervoer en vrije tijd

Reis zo min mogelijk binnen
Nederland en naar het buitenland.

In het ov is het dragen van een
mondkapje verplicht.

Sport

Sport met max. 4 personen, op
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 
17 jaar zijn uitgezonderd.

Geen wedstrijden. Topsporters
zijn uitgezonderd.

Geen publiek bij sport.

Sluiting van sportkantines,
douches en kleedkamers.

Thuis

Ontvang max. 3 personen per
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Volg de regels die gelden voor
quarantaine en isolatie.

Ben je ook benauwd en/of heb je

koorts? Dan moeten alle huisgenoten

thuisblijven.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.

Winkels sluiten uiterlijk om
20.00 uur. Supermarkten en andere
winkels die levensmiddelen
verkopen, zijn uitgezonderd.

Alcoholverbod na 20.00 uur. 
Dit geldt voor verkoop, bezorgen en
nuttigen in de openbare ruimte.

Speciale winkeltijden voor
mensen met een kwetsbare
gezondheid.

Contactberoepen: klanten
worden gevraagd zich te
registreren.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter
afstand.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Vermijd drukke
plekken.

Draag een mondkapje in
publieke binnenruimtes.

Onderwijs

In het vo, mbo en ho draagt
iedereen een mondkapje buiten
de les. In specifieke situaties ook in
leslokalen.

Winkelen en boodschappen

Groepen

Binnen: max. 30 personen per
ruimte (incl. kinderen t/m 12 jaar).
Groep van max. 4 personen of 
1 huishouden.

Buiten: groep van max. 4
personen of 1 huishouden.

Op doorstroomlocaties, 
bijvoor beeld musea, biblio-
theken en monumenten: groep
van max. 4 personen of 1
huishouden. Bezoek is op basis
van reservering per tijdsvak.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden
sluiten.

Afhaalrestaurants blijven open.
Geen verkoop en bezorging van
alcohol na 20.00 uur.

Verbod op evenementen, met
uitzondering van onder andere
markten en demonstraties.

Vervoer en vrije tijd

Reis zo min mogelijk 
Nederland en naar het buitenland.

In het ov 
mondkapje verplicht.

Sport

Sport met max. 4 personen, op
1,5 meter afstand. 
17 jaar zijn uitgezonderd.

Geen wedstrijden. 
zijn uitgezonderd.

Geen publiek

Sluiting van sportkantines,
douches en kleedkamers.

Thuis

Ontvang max. 3 personen per
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Volg de regels die gelden voor
quarantaine en isolatie.

Ben je ook benauwd en/of heb jeBen je ook benauwd en/of heb je

koorts? Dan moeten alle huisgenoten

thuisblijven.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.

Winkels sluiten uiterlijk om
20.00 uur. Supermarkten en andere
winkels die levensmiddelen
verkopen, zijn uitgezonderd.

Alcoholverbod na 20.00 uur. 
Dit geldt voor verkoop, bezorgen en
nuttigen in de openbare ruimte.

Speciale winkeltijden voor
mensen met een kwetsbare
gezondheid.

Contactberoepen: klanten
worden gevraagd zich te
registreren.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter
afstand.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Onderwijs

In het vo, mbo en ho 
iedereen een mondkapje buiten
de les. In speci
leslokalen.



RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Genoenhuizerweg 7 in Geldrop
Datum ontvangst : 1 oktober 2020
Omschrijving : plaatsen tijdelijke woonunits
Zaaknummer : 20200476

Locatie : Waleweinlaan 9 in Geldrop
Datum ontvangst : 2 oktober 2020
Omschrijving : vernieuwen aanbouw
Zaaknummer : 20200477

Locatie : Gijzenrooi ongenummerd in Geldrop
Datum ontvangst : 4 oktober 2020
Omschrijving : tijdelijk plaatsen verplaatsbare stal
Zaaknummer : 20200478

Locatie : Nieuwendijk 45 in Geldrop
Datum ontvangst : 5 oktober 2020
Omschrijving : realiseren tweede trottoirband 
  en behoeve van inrit
Zaaknummer : 20200479

Locatie : Eppe 15 in Geldrop
Datum ontvangst : 5 oktober 2020
Omschrijving : realiseren aanbouw
Zaaknummer : 20200480

Locatie : Tournooiveld ongenummerd   
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 10) in Geldrop
Datum ontvangst : 6 oktober 2020
Omschrijving : rooien esdoorn in verband met 
  slechte conditie
Zaaknummer : 20200481

Locatie : Heuvel 22 A in Geldrop
Datum ontvangst : 6 oktober 2020
Omschrijving : wijzigen functie eerste verdieping
Zaaknummer : 20200482

Locatie : Sint Catharinaweg 10 in Mierlo
Datum ontvangst : 6 oktober 2020
Omschrijving : oprichten woonhuis
Zaaknummer : 20200483

Locatie : Smuldersstraat ongenummerd   
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 18) in Geldrop
Datum ontvangst : 7 oktober 2020
Omschrijving : rooien beuk in verband met slechte   
  conditie
Zaaknummer : 20200484

Locatie : Eversveld ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 7) in Geldrop
Datum ontvangst : 7 oktober 2020
Omschrijving : rooien 17 berken in verband met slechte  
  conditie
Zaaknummer : 20200485

Locatie : Oudvensestraat ongenummerd   
  (openbare ruimte ter hoogte van   
  huisnummer 24) in Mierlo
Datum ontvangst : 7 oktober 2020
Omschrijving : rooien eik in verband met inrotting
Zaaknummer : 20200486

Locatie : Munnikenakker 13 in Mierlo
Datum ontvangst : 7 oktober 2020
Omschrijving : bouwen erker
Zaaknummer : 20200487

Locatie : Burgemeester van Kuikstraat 1 
  in Mierlo
Datum ontvangst : 7 oktober 2020
Omschrijving : realiseren aanbouw
Zaaknummer : 20200489

Locatie : Ganseboom 53 in Geldrop
Datum ontvangst : 8 oktober 2020
Omschrijving : plaatsen dakkapel
Zaaknummer : 20200491

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure 
(2)

Locatie : Losweg 27 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 5 oktober 2020
Omschrijving : oprichten woonhuis
Zaaknummer : 20200410

Locatie : Atalanta 2B in Mierlo
Verzenddatum besluit : 5 oktober 2020
Omschrijving : verbouwen woonhuis
Zaaknummer : 20200340

Locatie : Brunel 14 in Geldrop
Verzenddatum besluit : weghalen draagmuur en 
  verwijderen balkonplaat
Omschrijving : 5 oktober 2020
Zaaknummer : 20200387

Locatie : Heilige Geeststraat 4 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 5 oktober 2020
Omschrijving : verbouwen woonhuis
Zaaknummer : 20200396

Locatie : Nieuwendijk 1, 1A t/m 1F, 1P, 3, 
  3A t/m 3F, 5, 5A t/m 5F, 7, 7A t/m 7E 
  in Geldrop
Verzenddatum besluit : 7 oktober 2020
Omschrijving : oprichten 27 appartementen met   
  stallingsgarage
Zaaknummer : 20200297

Locatie : De Lammert 10 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 7 oktober 2020
Omschrijving : verbouwen en uitbreiden woning
Zaaknummer : 20200466

Locatie : Dravikstraat 28 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 7 oktober 2020
Omschrijving : aanpassen dakterras met omheining
Zaaknummer : 20200342

Locatie : Schaatsenrijder 3 t/m 18 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 7 oktober 2020
Omschrijving : oprichten 16 woningen
Zaaknummer : 20200373

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 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.

RUIMTE/MILIEU
MELDING WET MILIEUBEHEER

Besluit tot het opleggen van maatwerkvoorschriften

Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo maken op grond 
van de Wet milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht bekend, 
dat zij hebben besloten tot het opleggen van maatwerkvoorschriften 
op grond van het “Besluit algemene regels voor inrichtingen 
milieubeheer” voor:

Het uitbreiden van tennisaccommodatie” De Mast” aan de 
Bosrand 125 in Geldrop. De uitbreiding bestaat uit de aanleg van 
maximaal 3 padelbanen ten zuiden van het verenigingsgebouw. 
De melding is ingediend op 31 juli 2020.

Omdat de tennisvereniging in de avondperiode bij enkele 
woningen niet aan de geluidnorm kan voldoen besluiten wij om, 
door middel van maatwerkvoorschriften, in de avondperiode een 
hogere geluidbelasting toe te staan.
De melding, het akoestisch rapport, het besluit tot het opleggen 
van maatwerkvoorschriften en andere stukken die van belang zijn 
liggen van 16 oktober t/m 26 november 2020 (6 weken) 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. Wij wijzen u erop dat het besluit niet is gewijzigd ten 

opzichte van het ontwerpbesluit.
Tegen dit besluit kan tot en met  26 november 2020 een 
bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester 
en wethouders van Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 GA 
Geldrop.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste het 
volgende bevatten:
naam en adres van de indiener;
dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
de gronden van bezwaar. 

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens een verzoek worden 
gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een 
verzoek om voorlopige voorziening, kunt u tegelijk met uw 
bezwaarschrift indienen bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch.

MELDING 
WET MILIEUBEHEER

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

Het veranderen van een inrichting voor het vervaardigen van 
landbouwmachines aan de Nuenenseweg 78 in Geldrop. De 
melding is ingediend op 1 juli2020.

De melding en andere stukken die van belang zijn liggen van 16 
tot en met 29 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.

RUIMTE/VERKEER
VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat het volgende 
verkeersbesluit is genomen:
VKB 2020-05 (de dato 01 oktober 2020). Aanwijzen laadplaatsen 
elektrische voertuigen, op de volgende locaties:
- Vesperstraat, Mierlo;
- Kortenaerstraat, Geldrop;
- De Raadstraat, Geldrop;
- Sam Gewissies, Geldrop.

Inzage, bezwaar en beroep
Het verkeersbesluit ligt vanaf vrijdag 16 oktober 2020 gedurende 
zes weken ter inzage in de publiekshal van de gemeente, De 
Meent 2 in 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.

\ RAADSBESLUIT

Voorbereidingsbesluit voor een deel van het centrum van 
Geldrop

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken bekend, 
dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 oktober 2020, 
conform artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening, heeft besloten:

Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid, zoals 
bedoeld in artikel 3.7, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening 
(voorbereidingsbesluit) voor de gronden die zijn aangegeven 
op de verbeelding met bestandsnaam NL.IMRO.1771.
VbbCentrumGeldrop-VA01. Het betreffen gronden in het 
centrum van Geldrop, te weten de gronden in de omgeving van 
de Korte Kerkstraat, Bezorgershof, Langstraat, Molenstraat, 
Dommeldalseweg, Heuvel, Jan van Geldropstraat en Mierloseweg.
Te bepalen dat in het gebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit 
geldt, het verboden is om het gebruik van gronden en 
bouwwerken of een deel daarvan te wijzigen in een andere vorm 
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van gebruik dan aanwezig op de dag van inwerkingtreding van 
dit voorbereidingsbesluit. Te bepalen dat het bevoegd gezag bij 
omgevingsvergunning kan afwijken van het onder 2 genoemde 
verbod, indien de voorgenomen wijziging van het gebruik niet in 
strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.

Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit (beslispunten 1 tot en met 
3) op de dag van bekendmaking in werking treedt. 

Het voorbereidingsbesluit is erop gericht om ongewenste 
ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven te voorkomen, in het 
gebied waarvoor het voorbereidingsbesluit geldt.

Inwerkingtreding
Het voorbereidingsbesluit van 8 oktober 2020 met kenmerk  
NL.IMRO.1771.VbbCentrumGeldrop-VA01 is op 9 oktober 2020 
in werking getreden. Op 9 oktober 2020 hebben wij dit bekend 
gemaakt in de Staatscourant en het Eindhovens Dagblad. Ten 
behoeve van een goede informatievoorziening doen wij nu ook 
deze extra bekendmaking in het weekblad Middenstandsbelangen. 
Het voorbereidingsbesluit heeft een werkingsduur van een jaar.

Inzage
U kunt de stukken bekijken op de landelijke website www.
ruimtelijkeplannen.nl in de publiekshal van het gemeentehuis aan 

de Meent 2 in Geldrop. Op maandag tot en met donderdag kunt 
u de stukken inzien van 09.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 
09.00 uur tot 12.30 uur. Op maandagavond kunt u de stukken ook 
inzien tussen 18.00 en 20.00 uur. 
Het voorbereidingsbesluit kan daarnaast ook worden ingezien op 
de gemeentelijke website www.geldrop-mierlo.nl
Het identifi catienummer van het voorbereidingsbesluit is 
NL.IMRO.1771.VbbCentrumGeldrop-VA01.
Het besluit ligt met ingang van 9 oktober 2020 ter inzage.

Bezwaar en/of beroep
Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.


