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Helaas geen intocht Sint-Nicolaas
Stichting Bolivia Komité, het Sint Nicolaas Comité Mierlo en 
Stichting de Drie Harten van Geldrop-Mierlo hebben samen 
besloten dat de jaarlijkse intocht van Sinterklaas niet doorgaat. 
De organiserende partijen hebben in een gezamenlijk overleg 
met burgemeester Jos van Bree en wethouder Rob van 
Otterdijk alle mogelijke opties besproken. Hier kwam ook een 
zogenaamde Sint drive through ter sprake. Helaas maken 
de aangescherpte maatregelen het organiseren van een 
evenement of alternatieven met publiek of waar veel publiek 
op afkomt onverantwoord.

Eerder dit jaar was er met de Sint Nicolaas comités een gesprek 
over Zwarte Piet. Daar hebben we samen besproken wat we 
hiervan vinden. 

De gemeente heeft tijdens dit gesprek aangegeven dat zij het 
belangrijk vindt dat in onze gemeenschap iedereen zich thuis voelt 
en kan meedoen. De Sint-Nicolaas comités hebben de uitkomsten 
van dit gesprek met hun achterban besproken. Alle partijen hebben 
daarop besloten om geleidelijk over te gaan tot het inzetten van 
roetveegpieten.

Twee grote acties voor verduurzaming van 
koopwoningen 
Wij hebben een nieuwe subsidieregeling, met dank aan de 
Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken. Hiervoor werken wij samen met 
Winst uit je Woning.  Inwoners van Geldrop-Mierlo met een 
koopwoning kunnen binnenkort subsidie aanvragen voor 
energiebesparende maatregelen. Deze regeling is bedoeld 
om tot een bedrag van € 70,- gratis kleine energiebesparende 
producten in huis te halen, zoals ledlampen, radiatorfolie 
en tochtstrips. In totaal is €278.465 budget beschikbaar. De 
subsidieregeling loopt tot 31 maart 2021 of tot het budget op 
is.

Alle particuliere woningeigenaren ontvangen vanaf 30 oktober 
een brief met informatie over de subsidieregeling. Bij deze brief 
zit een waardebon met een unieke code waarmee de subsidie 
aangevraagd kan worden. De waardebon kan gebruikt worden 

om energiebesparende producten aan te vragen via de webwinkel 
van Winst uit je Woning. Maar de bon kan ook ingezet worden 
om geld terug te vragen nadat de aanvrager energiebesparende 
producten heeft aangeschaft bij bijvoorbeeld de bouwmarkt. 

Daarnaast kunnen inwoners met een grondgebonden koopwoning 
zich vanaf eind november ook inschrijven voor een grootschalige 
inkoopactie van zonnepanelen, vloerisolatie, spouwmuurisolatie, 
isolatieglas en het waterzijdig inregelen van cv-installaties. 
Hierover ontvangen zij eind november meer informatie.

Vragen?
Wij willen woningeigenaren helpen de energielasten te verlagen 
én de CO2 emissie in de gemeente terug te dringen. Met vragen 
belt u met de servicedesk van Winst uit je Woning: (023) 583 69 
36. Kijk voor meer informatie op: winstuitjewoning.nl.

Chatten met onze handhavers en 
toezichthouders
Wist u dat u elke donderdag van 13.00 tot 14.00 uur kunt chatten
met onze handhavers/toezichthouders? Ze beantwoorden uw 
vragen over kleine ergernissen (hondenoverlast, parkeren, 
afval, enzovoorts).

U kunt uw vragen stellen via de chatomgeving op onze website 
www.geldrop-mierlo.nl. Let op: laat tijdens de chatsessie wel het 
chatvenster open staan, anders kunnen onze handhavers niet 
meer reageren op uw bericht.

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 kan 
men contact opnemen met Bosgroep 
Zuid Nederland. Op bosgroepen.nl/
bosgroep-zuid-nederland, is meer 
informatie over de POP3-projecten 
te vinden.

www.facebook.com/gemeente.geldropmierlo
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De gebiedsregisseur 
komt op de koffi e!
De gebiedsregisseur fi etst geregeld in uw wijk, net zoals 
anders, maar nu heeft hij/zij koffi e en thee bij zich. Gezellig 
samen even bijkletsen onder het genot van een lekker bakje. 
Uiteraard houden we rekening met de corona-regels.

Wie fi etst in welke wijk?
• Coevering
Adri Matheussen
(06) 114 13 597
a.matheussen@geldrop-mierlo.nl

• Braakhuizen-Noord en Braakhuizen-Zuid
Trudy el Boujaddaini
(06) 362 73 151
t.el.boujaddaini@geldrop-mierlo.nl

• Centrum, Akert, Skandia-Hulst, Zesgehuchten en Genoenhuis
Karen Denton
(06) 113 98 704
k.denton@geldrop-mierlo.nl

• Mierlo
Harold van Lieshout
(06) 250 19 096
h.v.lieshout@geldrop-mierlo.nl

Fotograaf: Joost van Beek

Beste kinderen, ik ben Hans van de Laar
Als  wethouder van onze gemeente heb ik verschillende taken. 
Zo moet ik ervoor zorgen dat jullie en alle andere kinderen in 
onze gemeente op een goede en leuke manier kunnen spelen. 
Zoals hier in het Weteringenpark in de wijk Luchen in Mierlo. 

Wij vinden het zoals jullie kunnen zien belangrijk dat er 
spannende en avontuurlijke speel- en sportplekken komen 
waar je samen kunt komen, alleen  met vriendjes of met je 
ouders. Om deze speelplekken te maken, heb ik hulp nodig.

Gelukkig kan ik hiervoor echte specialisten inschakelen die 
alles van spelen afweten. Weten jullie wie ik bedoel? 

Natuurlijk heb ik het ook over jullie. Jullie weten immers het 
beste waaraan een avontuurlijke speelplek moet voldoen. 
Eerder hebben we al bij kinderen uit deze wijk ideeën 
verzameld. Misschien heb je toen ook al gezegd hoe jouw 
favoriete speelplek eruit moet zien. We hebben alle reacties 
gebruikt voor het maken van de eerste schetsen van de nieuwe 
speelplekken. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden.
We hadden dit graag met jullie willen bespreken. Bijvoorbeeld 
in de klas of tijdens een aparte bijeenkomst.

Helaas is dat door het corona virus op dit moment lastig. 
Daarom hebben we de schetsen van de nieuwe speelplekken 
op de website van de gemeente geplaatst en kunnen jullie daar 
aangeven wat jullie vinden.

Online reageren? 
Dat kan via www.geldrop-mierlo.nl/
speelruimteplan
Om alle kinderen (en ouders)  uit de wijken 
Skandia/Hulkst, 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 bovenstaande QR 
code te scannen.  De link naar de eerste schetsen vind je ook op 
ww.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 
volgen volgens de planning hiernaast. 

www.geldrop-mierlo.nl

www.facebook.com/gemeente.geldropmierlo

Fotograaf: Marco Magielse



RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Burgemeester Termeerstraat 14 
  in Mierlo
Datum ontvangst : 16 oktober 2020
Omschrijving : oprichten woning
Zaaknummer : 20200508

Locatie : Papenvoort 1A in Geldrop
Datum ontvangst : 19 oktober 2020
Omschrijving : plaatsen nishut
Zaaknummer : 20200511

Locatie : Muldershuis 16 in Mierlo
Datum ontvangst : 19 oktober 2020
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20200512

Locatie : Hoog Geldrop 156 in Geldrop
Datum ontvangst : 20 oktober 2020
Omschrijving : bouwen berging/opslagruimte
Zaaknummer : 20200514

Locatie : Tricotstraat 64 in Geldrop
Datum ontvangst : 20 oktober 2020
Omschrijving : bouwen dak op bestaande garage
Zaaknummer : 20200515

Locatie : Bisschop van Mierlostraat 121 in Mierlo
Datum ontvangst : 21 oktober 2020
Omschrijving : oprichten aanbouw
Zaaknummer : 20200516

Locatie : Burgemeester van Lokvenstraat 44 
  in Mierlo
Datum ontvangst : 21 oktober 2020
Omschrijving : bouwen bijgebouwen en 
  plaatsen dakkapel
Zaaknummer : 20200517

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Kerkstraat 58 in Mierlo
Omschrijving : renoveren/verbouwen woonhuis
Zaaknummer : 20200431

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure 
(2)

Locatie : Parallelweg 70 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 21 oktober 2020
Omschrijving : uitbreiden berging
Zaaknummer : 20200411

Locatie : Losweg 27 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 21 oktober 2020
Omschrijving : plaatsen tijdelijke woonunit
Zaaknummer : 20200449

Locatie : Genoenhuizerweg 7 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 21 oktober 2020
Omschrijving : plaatsen tijdelijke woonunits
Zaaknummer : 20200476

Locatie : Heuvel 19A in Geldrop
Verzenddatum besluit : 21 oktober 2020
Omschrijving : realiseren 3 appartementen
Zaaknummer : 20200427

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)

Locatie : Sluisstraat 62 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 21 oktober 2020
Omschrijving : realiseren 10 bergingen
Zaaknummer : 20200447

Verleende aanvragen omgevingsvergunning met uitgebreide 
procedure (6)

Locatie : De Loo 118 in Mierlo
Datum ter inzage : 30 oktober 2020
Omschrijving : bouwen vrijstaand woonhuis
Zaaknummer : 20200204

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.
Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

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 6 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.

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.
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Beeldje ‘De 
verzetsstrijder’ 
onthuld
Afgelopen maandag onthulde wethouder Rob van Otterdijk 
samen met Guido van Vliet, de kunstenaar, het beeldje ‘De 
verzetsstrijder’. Dit gebeurde op de hoek van de Harrie van 
Gestelstraat en de Jan Heurkensstraat In Geldrop. Twee 
nieuwe straten in de wijk op het voormalige Twekaterrein 
die vernoemd zijn naar verzetshelden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. 

Kunstenaar Guido van Vliet uit Leuven, neef van Jan Heurkens, 
heeft  het beeld gemaakt. Het stelt een man voor die tegen de 
wind in loopt. Guido van Vliet zegt hierover: “Ik zou met het 
beeld vooral de moeilijke omstandigheden, de weerstand die 
een verzetsstrijder ondervind willen uitdrukken. Door dit in een 
ervaring te gieten die iedereen al eens heeft gehad roept het 
herkenning op en respect.”

Rol verzet
Peter van Gestel, neef van Harrie van Gestel, weet te vertellen 
dat het verzet in Geldrop ‘echt wel een club’ is geweest. 
Harrie en Jan hoorden daar bij. Hij schat dat het verzet zeker 
tweehonderd onderduikers en piloten heeft geholpen. Miep 
Turken, die een boekje schreef over haar ervaringen in de oorlog 
als tienjarig meisje, beschreef hierin ook andere activiteiten van 
de verzetsstrijders, zoals het overvallen van distributiekantoren in 
Geldrop en Mierlo en het rondbrengen van illegale bladen. 

Harrie van Gestel werd opgepakt bij een razzia bij boerderij 
Het Huisven in de bossen in Heeze nabij de autoweg. De 
ondergedoken Jan Heurkes kwam naar de verjaardag van zijn 
vrouw. Daar wachtten de Duitsers hem op. In mei 1944 werd de 
hele groep opgepakt en naar kamp Vught gebracht waar ze in 
augustus 1944 werden gefusilleerd.

Meer informatie over het verzet in Geldrop-Mierlo is te vinden op: 
www.verzet.hulp.site

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