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Voorlopig ontwerp ter inzage

Inspraak aanleg parkeervoorzieningen 
Molenstraat 
Wij zijn van plan om nieuwe parkeervoorzieningen aan te 
leggen naast het pand Molenstraat 8 in Geldrop. Hiervoor 
is een voorlopig ontwerp uitgewerkt. De plannen liggen van 
vrijdag 23 oktober tot en met donderdag 19 november ter 
inzage en iedereen kan hierop reageren. 

Plannen
Het Geldropse centrum heeft al jaren een zeer hoge parkeerdruk 
op de terreinen die bedoeld zijn voor het langparkeren. Hierdoor 
neemt de parkeerdruk in de omliggende woonbuurten zoals De 
Burght/Overburght toe, waardoor de bewoners steeds vaker niet 
in de eigen woonomgeving kunnen parkeren. 

In de besluitvorming rondom het parkeren in het Geldropse 
centrum heeft de raad eerder aangegeven dat het langparkeren 
aan de randen van het centrum moest worden opgevangen.

Inmiddels is een voorlopig ontwerp uitgewerkt voor de aanleg van 
15 parkeerplaatsen naast het pand Molenstraat 8. Met de aanleg 
van deze parkeervoorzieningen wordt een eerste aanzet gedaan 

in de richting van een meer structurele parkeeroplossing voor de 
korte en lange termijn.

Inspraak
Het voorlopig ontwerp ligt van vrijdag 23 oktober tot en met 
donderdag 19 november ter inzage in de publiekshal in het 
gemeentehuis, De Meent 2 in Geldrop. Binnen deze termijn 
kan iedereen schriftelijk of mondeling op de plannen reageren. 
Schriftelijke reacties stuurt u aan het college van burgemeester 
en wethouders, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Voor 
mondelinge reacties of meer informatie kunt u contact opnemen 
met Philip Wouters of Frans van Ravenstein van de afdeling 
Ruimte. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer (040) 289 38 93. 
De plannen zijn ook te bekijken op de gemeentelijke website: 
www.geldrop-mierlo.nl. 

Planning
Na de inspraakperiode gebruikt het college de ingekomen reacties 
om een defi nitief herinrichtingsplan vast te stellen. De aanleg van 
de parkeervoorzieningen is gepland in 2021. 

Krijg een persoonlijk energieadvies

Gemeente helpt inwoners op weg met 
energiebesparing 
Om inwoners van Geldrop-Mierlo op weg te helpen met 
energiebesparing, zoeken de gemeente en stichting 
Buurkracht buurtgenoten die mee willen doen aan een 
online EnergyParty. Dit is een gezellige en veilige manier om 
samen met buurtgenoten vanachter uw laptop bespaartips 
en ervaringen te delen. Uw energierekening vergelijken met 
buren met een soortgelijk huis levert snel veel inzichten op. 
Bijna alle deelnemers vinden dan ook na de EnergyParty de 
weg naar een veel lagere energierekening via kleine en grote 
maatregelen. Denk aan een deurdranger of tochtstrips tot aan 
zonnepanelen of isolatie. 

Energieadvies op maat
Mensen die zich opgeven, nodigen hun buurtgenoten uit om mee 
te doen aan de digitale EnergyParty. Tijdens de party bekijken de 
deelnemers vanaf hun eigen laptop met elkaar hun energieverbruik 
én bespaarmogelijkheden. Een gespreksleider begeleidt de 
avond en geeft extra informatie en tips. Na afl oop heeft iedereen 
een concreet en persoonlijk actieplan voor energiebesparende 
maatregelen die passen bij ieders budget en eigen mogelijkheden. 
Ook krijgt iedere deelnemer een LED-lamp. De party’s worden 
online aangeboden. Kijk voor meer informatie en aanmelden op 
www.buurkracht.nl/energyparty. 

De kracht van buren: samen lukt het wél
De meeste mensen willen graag energie besparen. Maar niet 

iedereen weet hoe dat moet en wat er binnen hun mogelijkheden 
ligt. Door de vraag samen met buren op te pakken, wordt energie 
besparen makkelijker en ook nog eens leuker. 

EnergyParty en Stichting Buurkracht organiseren de party’s, de 
gemeente biedt ze aan haar inwoners aan. Een EnergyParty is 
gratis voor deelnemers en brengt geen verplichtingen mee.

Samen Geldrop-Mierlo verduurzamen
Inwoners van Geldrop-Mierlo worden nauw betrokken bij het 
milieu- en duurzaamheidsbeleid van de gemeente en ook om een 
actieve rol gevraagd. Zo heeft de gemeente allerlei initiatieven 
om verduurzamen makkelijker en toegankelijker voor bewoners 
te maken. De samenwerking met Stichting Buurkracht is hier een 
voorbeeld van.

Over Stichting Buurkracht
Stichting 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 vergroten. Door mensen bij elkaar te brengen en 
ze te ondersteunen met tips, trucs en tools. Honderden buurten 
hebben inmiddels hun buurkracht ingezet. Meer informatie en 
inspiratie vindt u op www.buurkracht.nl.

Inwoners denken mee over energie
Inwoners van de 21 gemeenten in de Metropoolregio 
Eindhoven kunnen meedenken over de toekomst van energie 
en klimaat. Dat kan via de online enquête op hetpon.nl/RES-
ZOB. In de Metropoolregio Eindhoven zijn plannen gemaakt 
voor een toekomstbestendige regio. Een eerste aanzet staat 
in de (concept) Regionale Energiestrategie (RES). Nu die 
grote lijnen bekend zijn, worden inwoners uitgenodigd om 
hun inbreng te leveren in de plannen.

Input voor defi nitieve plannen
De 21 gemeenten willen een beeld krijgen van de wensen, zorgen 
en suggesties rondom de energie en klimaat. In de enquête 
komen onder andere vragen terug over energiebesparing 
en alternatieven voor aardgas om woningen te verwarmen. 
Ook kunnen inwoners hun mening geven over de opwek van 
duurzame energie met zonneparken en windturbines. Waar wilt 
u bijvoorbeeld wel of geen zonnevelden en windparken, en (hoe) 
wilt u hierin meedenken en meedoen? Het onderzoek wordt 
uitgevoerd door kennisinstituut het PON.

Naar RES 1.0
In de concept-RES die in september naar het Rijk is gestuurd 
staan de resultaten van vele onderzoeken, gesprekken en 
bijeenkomsten. Heraan is meer dan een jaar werk vooraf gegaan.

De komende maanden wordt toegewerkt naar de RES 1.0, die in 
maart 2021 klaar is.

Meer informatie
Begin 2020 is er een fl itspeiling gehouden onder inwoners in de 
regio Zuid-Oost Brabant. De resultaten daarvan zijn meegenomen 
in de concept-RES, die in de zomer is afgerond. 

Het onderzoek via internet bouwt hierop voort en legt vragen 
voor die voor de RES 1.0 van belang zijn. Inwoners die hierover 
willen meedenken, gaan naar hetpon.nl/RES-ZOB. Invullen kan 
tot en met 22 november. Meer informatie over de Regionale 
Energiestrategie en de overige activiteiten is te vinden op www.
energieregiomre.nl.

Tuinieren in 
de herfst: 
een makkie
De bladkorven staan weer klaar. Alle bladeren opvegen en 
erin doen dan maar? Niet als het aan de vogels, vlinders en 
egels ligt. Veel vogels houden van een tuin met herfstblad, 
waarin bodemdiertjes leven die voor hun voedsel zijn. Egels 
kunnen onder een bladerhoop hun winterslaap houden. Ook 
overwinterende vlinders verblijven er. 

Biodivers tuinieren: liever lui dan moe 
De makkelijkste regel voor tuinieren in de herfst is ‘liever lui dan 
moe’, in ieder geval als u voor de dieren in uw tuin kiest. Een 
opgeruimde tuin is voor de biodiversiteit veel minder interessant 
dan een tuin met afgestorven plantmateriaal en rommelhoekjes. 
Uitgebloeide planten met verdroogde stengels en zaden, bossige 
struiken met bessen en afgevallen blad bieden voedsel en schuil-
gelegenheid voor allerlei tuindiertjes. Wie druiven, vuurdoorn of 
oudere klimop in de tuin heeft, kan makkelijk zien hoe vogels hun 
maag komen vullen met de vruchten. Wat niet opvalt is dat er al-
lerlei kleine organismen in schuil gaan. Ze eten, schuilen, wonen 
en ontwikkelen zich grotendeels verborgen voor de oppervlakkige 
kijker. Vlinders en andere insecten, spinnen, oorwormen, bodem-
diertjes - allerlei nuttige beestjes - verblijven er als volwassen dier, 
als larve of als cocon. Ook eitjes overwinteren er.

Een kraamkamer vol verrassingen
Het is altijd goed om een rommelhoek met takken of stammetjes 
te maken, liefst met blad erbij en op een beschutte plek. Egels, 
kikkers en salamanders kunnen dan in uw tuin hun winterslaap 
doen. En stel u eens voor dat u een nest jonge egels ontdekt 
achter uw huis! Die egels moeten dan wel in de tuin kunnen 
komen. Heeft u een schutting, dan kan een opening van vijftien bij 
vijftien centimeter genoeg zijn. 

De bonus: gratis producten
Laat u takken of houtblokken liggen, dan zullen schimmels 
(paddenstoelen) aan het werk gaan om de ‘rommel’ op te 
ruimen. Wie goed kijkt, liefst met een loepje of camera, ziet niet 
alleen paddenstoelen met steel en hoed, maar ook schitterende 
slijmzwammen. Samen met bodemdiertjes zetten schimmels 
tuinafval om in compost. Zo worden bomen en planten gevoed 
met hun eigen ‘afval’ en is de kringloop rond. In de natuur geldt 
dan ook: dood doet leven. 

Late lenteopruiming
Voor insecten kunt u afgestorven stengels het best zo laat mogelijk 
in het voorjaar weghalen. Desnoods laat u ze ook nog even liggen 
in een hoekje. Het overgebleven blad kunt u bijeen harken en op 
de composthoop of in de groenbak gooien. 

Fotograaf: Jasper Sprengers

www.geldrop-mierlo.nl
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Gedeeltelijke lockdown, 
de maatregelen op een rij
Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich 
te verspreiden. Om corona onder controle te krijgen, is 
ingrijpen noodzakelijk. Hieronder vindt u een overzicht van 
alle maatregelen die gelden sinds 14 oktober. Kijk voor 
meer informatie op www.rijksoverheid.nl/coronavirus of bel 
0800-1351.

Algemeen:
• Heb je klachten? Blijf thuis. Laat je testen. Ben je ook benauwd 

en/of heb je koorts? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.
• 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.

Groepen:
• Binnen: maximaal 30 personen per ruimte (inclusief kinderen 

tot en met 12 jaar). Groep van maximaal 4 personen of 1 
huishouden.

• Buiten: groep van maximaal 4 personen of 1 huishouden.
• Op doorstroomlocaties, bijvoorbeeld musea, bibliotheken en 

monumenten: groep van maximaal 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.

Thuis:
• Ontvang maximaal 3 personen per dag (exclusief kinderen tot 

en met 12 jaar).
• Volg de regels die gelden voor quarantaine en isolatie.

Winkelen en boodschappen:
• 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.

Vervoer en vrije tijd:
• Reis zo min mogelijk binnen Nederland en naar het 

buitenland.
• In het ov is het dragen van een mondkapje verplicht.

Onderwijs:
• In het vo, mbo en ho draagt iedereen een mondkapje buiten 

de les. In specifi eke situaties ook in leslokalen.

Sport:
• Sport met maximaal 4 personen, op 1,5 meter afstand. 

Kinderen tot en met 17 jaar zijn uitgezonderd.
• Geen wedstrijden. Topsporters zijn uitgezonderd.
• Geen publiek bij sport.
• Sluiting van sportkantines, douches en kleedkamers.

Bron: Rijksoverheid.

Tekening: Marco Magielse

Tekening: Marco Magielse

In memoriam 
Wim van de Burgt

Afgelopen weekend ont-
vingen wij het bericht van 
het overlijden van ons 
voormalig raadslid en wet-
houder Wim van de Burgt 
op 15 oktober 2020.

Namens DGG zat Wim 
in de gemeenteraad van 
Geldrop in de periode 
april 1982 tot 1986 en van 
1994 tot 1998. Van april 
1988 tot maart 1994 was 
hij wethouder Financiën, 
Economische en Sociale 
Zaken, Werkgelegenheid 
en Automatisering voor 

de gemeente Geldrop. Bij zijn afscheid als wethouder heeft 
burgemeester Leijten hem de Zilveren Erepenning van de 
gemeente Geldrop uitgereikt.

Wim van de Burgt was een zeer gewaardeerd en betrokken 
raadslid. Wij herdenken ons Wim als een bescheiden man die 
de waardering voor zijn bijdrage minder belangrijk vond dan de 
resultaten die hij kon bereiken. 

Ook na het verlies van de DGG wethouderszetel bleef hij zich 
in de gemeenteraad trouw en vol overtuiging inzetten voor ‘zijn 
kiezers’.

Voor zijn vele vrijwilligerswerk in de Heilige Brigidakerk is hij in 
1998 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Naast een 
leven lang collecteren was Wim de drijvende kracht achter de 
bedevaart naar Handel. Helaas heeft het comité dit jaar de 350 
jaar oude traditie moeten doorbreken vanwege de coronatijd.

We zijn Wim dankbaar voor zijn grote inzet en betekenis voor de 
Geldropse gemeenschap en wensen zijn vrouw Diny en de kin-
deren en kleinkinderen veel kracht en steun in deze moeilijke tijd.

College van burgemeester en wethouders
Gemeente Geldrop-Mierlo
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www.facebook.com/gemeente.geldropmierlo

Corona en handhaving 
Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich te 
verspreiden. De overheid heeft daarom nieuwe maatregelen 
moeten nemen; we zijn in een gedeeltelijke lockdown 
gekomen. De maatregelen zijn niet altijd prettig, ze zijn wél 
nodig. Het is dan ook erg belangrijk dat iedereen zich aan de 
regels houdt. Alleen samen krijgen we corona onder controle. 

Het bestrijden van het coronavirus heeft ook bij onze 
toezichthouders een hoge prioriteit. Onze BOA’s zijn elke dag op 
straat te vinden om te controleren of de coronamaatregelen 
goed worden nageleefd. Ze helpen u hierbij en geven u advies 
als u dat wilt. Maar als het nodig is treden ze op. 
De BOA’s werken samen met de politie, jongerenwerkers en 
gebiedsregisseurs. Daarnaast krijgen zij ondersteuning van extra 
toezichthouders speciaal voor controle op de coronamaatregelen. 
Samen houden zij toezicht op alle plaatsen waar de voorgeschreven 
regels misschien niet (goed genoeg) worden nageleefd. 

De RIVM-regels gelden ook voor onze handhavers Op de fi ets 
en te voet hanteren wij de 1,5 meter afstand regel en ook in het 
contact met inwoners houden we ons hieraan. Het dragen van 
een mondkapje is daarbij soms nodig. Bij handhavend optreden 
is het niet altijd mogelijk om de afstand van 1,5 meter te bewaren. 
Onze mensen hebben daarom beschermingsmiddelen om een 
besmetting te voorkomen. 

We gaan in gesprek met iedereen die daar behoefte aan heeft
Op straat spreken veel mensen onze handhavers aan. Ook 
door ondernemers worden ze regelmatig benaderd met vragen. 
Iedereen kan bij hen terecht. Ze leggen u graag uit wat de regels 
zijn en wat de risico’s en de gevolgen zijn als u de regels niet 
opvolgt. Geeft u het goede voorbeeld? Dan krijgt u zeker een 
compliment! 

Boetes uitschrijven is niet het doel, maar we laten het niet na 
Het is niet ons doel. Maar als het nodig is, treden we op en schrijven 
we boetes uit. We vinden het veel belangrijker dat iedereen weet 
dat we samen op moeten trekken in het onder controle krijgen van 
het virus. 

Met handhaven alleen lukt dit niet, hier hebben we u heel hard 
voor nodig. Ziet u dat iemand zich niet aan de regels houdt? 
Spreek diegene daar op aan. 
Heeft u het idee dat de regels ergens niet goed worden nageleefd, 
maar vindt u het moeilijk om hier zelf iets over te zeggen? Meld 
het bij ons, wij ondernemen actie. Het is goed om te weten dat 
de meeste mensen zich netjes aan de maatregelen houden. Dit 
moeten we ook volhouden. 

Heeft u vragen?
Soms worden maatregelen niet goed nageleefd omdat ze 
niet duidelijk genoeg zijn. Heeft u vragen? Stel ze aan onze 
toezichthouders of BOA’s, of neem telefonisch contact met ons op 
via (040) 289 38 93. 

Onderhoudswerkzaamheden in 
gemeentebossen Geldrop-Mierlo
In het zuidelijke Molenbos en bij de Heezerweg en Voortje wordt 
de komende tijd een dunning  uitgevoerd.  De werkzaamheden 
worden uitgevoerd in het kader van het bosbeheerplan van 
de gemeente Geldrop-Mierlo. We hebben voor de uitvoer van 
dit bosbeheerplan een beheerovereenkomst afgesloten bij 
Bosgroep Zuid Nederland. 

Gemeente Geldrop Mierlo stimuleert ontwikkeling gevarieerd bos 
We streven naar een gevarieerder bos met meer afwisseling 
en natuurwaarden. Om dat te stimuleren hebben we een 
bosbeheerbeleid, dat gericht is op het realiseren van een goede 
balans tussen natuur, recreatie en houtproductie. Daarbij maken 
we zoveel mogelijk gebruik van de natuurlijke processen in het 
bos.

Ruimte realiseren door ‘dunnen’
Als de bomen in een bos te dicht op elkaar komen te staan, gaat 
dit ten koste van de groei en de gezondheid van iedere boom. 
Daarom is het nodig tijdig ruimte te creëren door bomen weg 
te halen. Zo kunnen de mooiste en beste bomen op een goede 
manier uitgroeien. Met het oog op de toekomst wordt daarom ook 
ruimte gemaakt bij mooie jonge bomen in de struikenlaag. 
De eerste stap bestaat uit het selecteren van de bomen die blijven 
en welke daarvoor wijken. De bomen die wijken krijgen een oranje 
markering op de stam. Dit is inmiddels gebeurd. Het vellen van 
deze bomen heet ‘dunnen’ en dit gaat nu gebeuren. De opbrengst 
van het hout dat vrijkomt, draagt bij aan het betalen van de kosten 
voor het gemeentelijke bos- en natuurbeheer.

Kansen voor kruiden, struiken en jonge bomen
In sommige delen van de gemeentebossen, waar veel dezelfde 

soorten bomen staan, komen een aantal open plekken. Op deze 
plaatsen krijgen kruiden en struiken volop kans om te groeien, 
waardoor de variatie en natuurwaarden in het bos toenemen. 
Ook hebben bomen hier de kans zich te verjongen, omdat er 
voldoende licht is op deze open plekken. Op den duur groeien de 
jonge boompjes uit tot volwassen bomen, waardoor de open plek 
weer op een natuurlijke wijze dichtgroeit. 

Werken volgens natuurrichtlijnen
Tijdens de werkzaamheden werken de beheerder en de uitvoerder 
volgens de gedragscode bosbeheer. In deze gedragscode is 
vastgesteld hoe men bij werkzaamheden om moet gaan met de 
aanwezige fl ora en fauna, om de impact zo tot een minimum te 
beperken.

Wat merkt u als bezoeker van de werkzaamheden in het bos?
Tijdens de werkzaamheden kunt u het bosgebied blijven bezoeken. 
De bomen worden geveld en uitgereden met bosbouwmachines. 
Deze machines rijden ook op de paden. Voor uw eigen veiligheid 
vragen wij u voldoende afstand te houden. Daarnaast kunnen 
paden tijdelijk afgesloten of minder goed toegankelijk zijn. 
Na afl oop van de werkzaamheden worden alle paden weer 
vrijgegeven en indien nodig hersteld. In de periode dat men in 
het bos werkt, hangen  op verschillende plekken informatiebordjes 
met meer informatie over de werkzaamheden. 

Wie zorgt voor de uitvoering en wat is de planning?
Bosgroep Zuid Nederland  begeleidt in opdracht van de gemeente 
Geldrop Mierlo de werkzaamheden. Het dunnen start eind oktober 
en naar verwachting zijn de werkzaamheden eind dit jaar klaar.

Eerste inrichtingsschetsen klaar

Kinderen en hun 
ouders denken 
online mee over 
Speelruimteplan
De afgelopen maanden hebben kinderen uit de wijken Skandia/
Hulst, Braakhuizen Noord, Luchen (Ambachtsweg), Kerkakkers 
en De Loo/Boslaan de mogelijkheid gehad om een enquête in te 
vullen over spelen in hun wijk. Zij weten immers het beste waar, 
hoe en wanneer ze het liefste spelen. 

Met de antwoorden zijn we aan de slag gegaan. De eerste 
inrichtingsschetsen zijn klaar. Deze willen we graag laten zien en 
samen bespreken. Dit kan vanwege corona helaas niet live, maar 
alleen online. Hieronder kun je lezen wat we van plan zijn. Voor 
alle duidelijkheid: alle andere wijken volgen later (zie de planning 
daarvan onder dit artikel). 

Online reageren
Om alle kinderen (en ouders)  uit de wijken Skandia/Hulst, 
Braakhuizen Noord, Luchen (Ambachtsweg), Kerkakkers en De 
Loo/Boslaan  de kans te geven om te reageren op de eerste 
schetsen, is het mogelijk om online aan te geven wat je ervan vindt. 
Dit kan vanaf 28 oktober door onderstaande QR code te scannen.  
De link naar de eerste schetsen vind je ook op
www.geldrop-mierlo.nl/speelruimteplan. 
Graag wel even aandacht voor het volgende. 
Je kunt per device (pc, tablet of telefoon) 
maar één keer reageren, anders wordt de 
eerste reactie overschreven. Wil je dus met 
meerdere gezinsleden apart de enquête 
invullen, gebruik hiervoor dan ook meerdere 
apparaten. 

In stapjes komen tot een nieuw speelruimteplan
In 2019 is het nieuwe speelruimteplan vastgesteld. Het plan heeft 
de titel ‘Samen ontdekken wat je kan!’ In het plan staat wat we 
met onze speelplekken de komende jaren willen bereiken. Zo 
willen we samen uitdagende speelplekken maken en speel- en 
sportplekken waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Een 
speelplek moet uitnodigen tot ontdekken. Je moet er op avontuur 
kunnen gaan. We gaan de komende drie jaar voor alle wijken een 
inrichtingsplan per speelplek maken. Een deel daarvan gaan we 
ook al uitvoeren, een deel daarvan na 2023. De eerste wijken 
hebben we inmiddels benaderd (zie hierboven). De andere wijken 
volgende volgens onderstaande planning:

Harvester (oogstmachine)

Gewenst bosbeeld
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Zien drinken, doet drinken.
Wist u dat u als opvoeder meer invloed heeft dan u denkt om 
te voorkomen dat uw kind jong alcohol gaat drinken? Het 
voorbeeldgedrag van u als ouder en van andere volwassenen 
in de omgeving van een kind doet ertoe! Geen alcohol drinken 
in het bijzijn van kinderen en jongeren verkleint de kans dat 
ze op jonge leeftijd beginnen met alcoholgebruik.

Onderzoek van het Trimbos Instituut heeft aangetoond dat kinderen 
en jongeren die anderen zien drinken zelf een grotere kans 
hebben om ook (meer) te gaan drinken. Kinderen en jongeren zien 
het drinken van alcohol overal om zich heen en dit heeft invloed 
op de ontwikkeling van hun eigen mening en gedrag als het gaat 
om alcohol. Vooral het gedrag van belangrijke rolmodellen, zoals 
ouders en vrienden hebben invloed. Kinderen die hun ouders 
zien drinken denken vaak positiever over alcohol en het effect 
hiervan dan kinderen die hun ouders niet zien drinken. Al vanaf 
jonge leeftijd (2 jaar) lijkt het voorbeeldgedrag van ouders invloed 
te hebben.

Niet alleen het voorbeeldgedrag van ouders is van belang, ook het 
gedrag van vrienden en leeftijdsgenoten speelt een belangrijke 
rol. Jongeren die hun vrienden en leeftijdsgenoten zien drinken, 
hebben een grotere kans dit zelf ook te doen. Daarnaast worden 
jongeren ook beïnvloed door alcoholreclame en gedrag dat in 
media, bijvoorbeeld in fi lms of series, wordt laten zien. 

Het geven van het goede voorbeeld is dus erg belangrijk en als 
ouder heb je wel degelijk veel invloed op het drinkgedrag van uw 
kind. Maar wat kun je als ouder nog meer doen? Een aantal tips:
• Stel duidelijke regels. Begin met grenzen stellen als kinderen 

elf of twaalf zijn. Dan beginnen ze vaak al met experimenteren. 
Voor die tijd moeten kinderen al op de hoogte zijn van de regels: 
ze zullen het verbod dan ook makkelijker accepteren.

• Schenk geen kinderchampagne of andere alcoholvrije drankjes. 
Ook hiermee leer je kinderen dat een feest niet zonder drank 
kan en versterk je de norm dat alcohol normaal is.

• Beperk de beschikbaarheid van alcohol. Jongeren gaan eerder 
met alcohol experimenteren als ze een fl es drank uit de kast of 
kelder kunnen pakken. 

• Laat jongeren niet ‘thuis leren drinken’. Onderzoek laat zien dat 
de gedachte dat dit beter zou zijn achterhaald is. Jongeren die 
met ouderlijke supervisie thuis mogen drinken, drinken meer 

dan jongeren die dat niet mogen. Ook is er bij de ‘thuis lerende‚’ 
jongeren vaker sprake van alcoholmisbruik.

De campagne Zien drinken, doet drinken is opgezet door 
de Alliantie Alcoholbeleid Nederland. Meer informatie kunt u 
vinden op www.ziendrinkendoetdrinken.nl of op GGD pagina 
www.ggdbzo.nl/ouders onder Alcohol, roken en drugs.

Kinderen 
kopiëren jouw 
drinkgedrag

Voor veel kinderen die volwassenen alcohol zien drinken, 

wordt alcohol aantrekkelijker. Drink daarom niet in het 

bijzijn van kinderen. Zo verklein je de kans dat kinderen 

op jonge leeftijd beginnen met alcohol, of op latere 

leeftijd meer gaan drinken. Voorkom het kopiëren van 

jouw drinkgedrag. www.ziendrinkendoetdrinken.nl 
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Afvalinzameling
De afvalinzameling gaat in coronatijden gewoon door. Om dat 
soepel te laten verlopen, vraagt Cure Afvalbeheer aandacht 
voor het volgende:  

• Doordat er meer mensen thuis blijven, staan er meer auto’s in 
de straten waar we het afval ophalen. Wil je jouw afvalcontainer 
daarom aanbieden op een lege plek waar geen bomen, auto’s, 
enzovoorts staan?

• Wegwerp mondkapjes en plastic handschoenen mogen bij het 
restafval.

• Op de milieustraten geldt dat er maximaal 2 personen het 
voertuig mogen verlaten om afval weg te gooien.

• De milieustraat laat minder bezoekers tegelijkertijd toe, op de 
milieustraten, waardoor de wachttijd langer kan zijn. Houd hier 
aub rekening mee.

Bedankt voor uw medewerking en blijf gezond!

Herstelmaatregelen noodzakelijk 
om Coeveringse Heide en de Meer te behouden
Binnenkort start Bosgroep Zuid Nederland samen met 
gemeente Geldrop-Mierlo met het tweede deel van grootschalig 
heideherstel op de Coeveringse heide en de Meer. Begin 
2020 is er geplagd, gechopperd en gemaaid en heeft men 
opslag en bomen verwijderd. In november en december 
staat het verspreiden van steenmeel op de planning wat 
bijdraagt aan het benodigde herstel van de bodem. Dankzij 
de herstelmaatregelen kan de heide zich weer uitbreiden en 
neemt de variatie in structuur en leeftijd van de heidevegetatie 
toe. De heidebiotoop wordt daardoor robuuster en is zo 
beter bestand tegen veranderingen en stressfactoren, zoals 
extreme droogte en stikstofdepositie. De werkzaamheden zijn 
onderdeel van een POP3-project, dat bestaat uit een op maat 
samengesteld pakket aan herstelmaatregelen. 

De Coeveringse Heide en de Meer staan bekend om de rijke 
biodiversiteit en talloze zeldzame heidesoorten. Door de 
hoge stikstofdepositie vanuit de industrie, het verkeer en de 
agrarische sector, groeien ongewenste grassen, bomen en 
struiken hier extra snel. Daardoor dreigt het heidegebied dicht 
te groeien. De voortplantings- en voedselmogelijkheden nemen 
zo af en de biodiversiteit loopt sterk terug. Zonder deze POP3-
herstelmaatregelen raken de bijzondere heidesoorten die hier leven 
hun leefgebied kwijt en verdwijnen. Denk aan de stekelbrem, de 
kruipbrem, de klokjesgentiaan en de grondster. Maar ook buntgras, 
de blauwvleugelsprinkhaan en de levendbarende hagedis zijn 
soorten die een enorm belang hebben bij de herstelmaatregelen. 

Integraal pakket maatregelen
Het totale project bestaat uit een integraal pakket bos- en 
heidemaatregelen. In deze fase van het project staat intensief 
heideherstel op de planning. Begin dit jaar is er al gemaaid en 
gechopperd om meer structuur- en leeftijdsvariatie aan te brengen 
in de heidevegetatie. Ook is er geplagd om de stuifzandvegetatie 
te stimuleren en de vergrassing tegen te gaan. Daarnaast heeft 
men bomen en opslag verwijderd om dichtgroeien te voorkomen. 
Nu gaat men van start met het verspreiden van steenmeel dat 
bijdraagt aan het broodnodige bodemherstel. 

Wat gaat er precies gebeuren en wanneer?
De werkzaamheden vinden plaats van november tot eind 
december. De verspreiding van het steenmeel vindt plaats met 
behulp van een blazer. Het steenmeel dwarrelt vervolgens neer op 
de grond, waarna het al snel in de bodem verdwijnt. Daar zet het 
zijn nuttige werking nog lange tijd voort. De bodem wordt vitaler, 
kan beter functioneren en houdt vocht makkelijker vast. 

Wat is steenmeel?
Steenmeel is gemalen steen, dat vrijkomt bij de winning van 
de natuurlijke steensoort veldspaat. Het materiaal is rijk aan 
mineralen en geeft de voedingsstoffen geleidelijk af. Daardoor 
herstelt de balans in de bodem en gaan natuurlijke processen 
beter functioneren. De biodiversiteit in het gebied neemt toe en 
dat betekent kansen voor de fl ora en fauna. 
Wat merken bezoekers ervan?

Steenmeel is niet schadelijk voor de gezondheid, maar bezoekers 
worden vriendelijk verzocht afstand te houden van het werk, zodat 
de uitvoerder veilig kan werken.

Onderdeel van een POP3-herstelproject
Dit project is onderdeel van het Plattelands Ontwikkelingsprogramma 
(POP) en is mede mogelijk dankzij steun van het Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de provincie 
Noord-Brabant. POP3 kent drie basisdoelstellingen. De 
achteruitgang stoppen van de biodiversiteit als gevolg van 
stikstof; duurzaam herstellen van bos- en heideterreinen; en het 
verhogen van de ecologische kwaliteit en veerkracht van bodem 
en vegetatie, zodat biodiversiteit kan toenemen. 

Vragen of behoefte aan meer informatie?
Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met 
Bosgroep Zuid Nederland. 
Op bosgroepen.nl/bosgroep-zuid-nederland, is meer informatie 
over de POP3-projecten te vinden.
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Gemeente actueel

RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Dorpsstraat 142 in Mierlo
Datum ontvangst : 12 oktober 2020
Omschrijving : verbouwen winkel en appartement
Zaaknummer : 20200496

Locatie : Hoog Geldrop 3 in Geldrop
Datum ontvangst : 12 oktober 2020
Omschrijving : bouwen aanbouw en verduurzamen   
  bestaande woning
Zaaknummer : 20200498

Locatie : Christinastraat 42 in Mierlo
Datum ontvangst : 12 oktober 2020
Omschrijving : ombouwen schuur naar garage
Zaaknummer : 20200499

Locatie : Tricotstraat 19 in Geldrop
Datum ontvangst : 13 oktober 2020
Omschrijving : bouwen garage met vliering
Zaaknummer : 20200500

Locatie : Hazelaar ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij huisnummer 85) 
  in Geldrop
Datum ontvangst : 13 oktober 2020
Omschrijving : rooien plataan in verband met   
  stormschade
Zaaknummer : 20200501

Locatie : Nieuwendijk ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij huisnummer 19) 
  in Geldrop
Datum ontvangst : 13 oktober 2020
Omschrijving : kandelaberen 8 moerascypressen in   
  verband met ernstige wortelopdruk
Zaaknummer : 20200502

Locatie : Schepenenstraat 1 in Geldrop
Datum ontvangst : 14 oktober 2020
Omschrijving : aanleggen inrit
Zaaknummer : 20200503

Locatie : Spaarpot 2 in Geldrop
Datum ontvangst : 14 oktober 2020
Omschrijving : verbreden tweede inrit
Zaaknummer : 20200505

Locatie : Gruttostraat 17 in Geldrop
Datum ontvangst : 14 oktober 2020
Omschrijving : plaatsen dubbele dakopbouw
Zaaknummer : 20200506

Locatie : Dorpsstraat 160 in Mierlo
Datum ontvangst : 15 oktober 2020
Omschrijving : plaatsen lichtbak
Zaaknummer : 20200507

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Boerenzwaluw 35 in Mierlo
Omschrijving : realiseren aanbouw
Zaaknummer : 20200409

Mededeling geen ingekomen zienswijzen (1)

Locatie : de Loo 118 in Mierlo
Omschrijving : oprichten woonhuis
Zaaknummer : 20200256

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Heuvel 35 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 15 oktober 2020
Omschrijving : revitaliseren winkelpand en realiseren 
  12 appartementen
Zaaknummer : 20200319

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)

Locatie : Bisschop van Mierlostraat 97 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 15 oktober 2020
Omschrijving : oprichten tijdelijke zorgwoning
Zaaknummer : 20200356

Locatie : Gijzenrooiseweg 3 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 15 oktober 2020
Omschrijving : verbouwen tribune en hekwerk
Zaaknummer : 20200407

Locatie : Industriepark 11 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 15 oktober 2020
Omschrijving : oprichten kantoor aan 
  bestaande bedrijfshal
Zaaknummer : 20200298

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

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 oprichten van een inrichting voor het stallen en onderhouden 
van touringcars en taxi’s aan de Nijverheidsweg 37 in Mierlo.

De melding en andere stukken die van belang zijn liggen van 23 
oktober tot en met 5 november 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.

CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE 
DEELNAME/WMO

Aangelegde gehandicaptenparkeerplaatsen

Het college van burgemeester en wethouders van 
Geldrop-Mierlo heeft op 13 oktober 2020 besloten een 
gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen:

• nabij Windvang 13 in Mierlo te weten voor de woning van 
nummer 13;

• nabij Reinoutlaan 257 in Geldrop te weten nabij de woning 
257;

• nabij Reinoutlaan 324 in Geldrop te weten voor het 
fl atgebouw. 

Deze verkeersbesluiten en de plattegronden met de precieze 
locaties liggen vanaf 23 oktober 2020 voor iedereen zes weken 
ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, De Meent 2 in 
Geldrop. De besluiten zijn ook in te zien op www.geldrop-mierlo.nl.

Bent u het niet eens met deze besluiten? 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.
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