
Gemeente actueel

Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - donderdag 19 november 2020

Proef met bodycams voor boa’s 
De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de ge-
meente dragen van 19 november tot 18 december, als proef, 
een bodycam. Het doel van de proef is vooral het vergroten 
van het veiligheidsgevoel van de boa’s, zodat zij hun werk be-
ter en veiliger kunnen doen. Naast Geldrop-Mierlo starten de 
buurgemeenten Nuenen en Son & Breugel op dezelfde datum 
met deze proef.

Stijging agressie en geweldig tegen handhavers
In de afgelopen jaren - en zeker in de afgelopen maanden - is een 
stijging van agressie en geweld te zien tegen medewerkers met 
een publieke taak, bijvoorbeeld tegen gemeentelijke handhavers. 
Ook de boa’s in Geldrop-Mierlo hebben tijdens het handhaven op 
straat soms te maken met agressie, wat zorgt voor een onveilig 
gevoel. Dat is ongewenst en onacceptabel, want onze handhavers 
moeten veilig hun werk kunnen doen. Om hen te beschermen 
en hun veiligheidsgevoel te vergroten, starten we een pilot met 

de bodycams. Eerdere pilots bij andere gemeenten en bij de 
politie waren positief en zorgden inderdaad voor een veiligere 
werkomgeving voor de handhavers.

Werkwijze bodycam
Een bodycam is een kleine, draagbare videocamera die bevestigd 
wordt en goed zichtbaar is op de kleding van de boa. De bodycam 
staat niet standaard aan; zodra een situatie uit de hand dreigt te 
lopen kan de boa de camera aanzetten. De opnames die met de 
bodycam worden gemaakt zijn versleuteld en kunnen daardoor 
niet zomaar worden bekeken, bijvoorbeeld als een bodycam 
gestolen zou worden. De beelden kunnen ook worden gebruikt 
voor trainingen en als bewijs door de politie en het Openbaar 
Ministerie.

Kijk voor een lijst met veel gestelde vragen over de bodycam op 
www.geldrop-mierlo.nl

www.facebook.com/
gemeente.geldropmierlo

Meld uw erf aan voor 
meer biodiversiteit
Met ErvenPlus brengt de gemeente de biodiversiteit terug op 
erven. Erven zijn een belangrijk leefgebied voor diersoorten 
van het boerenland. Die soorten zijn namelijk afhankelijk 
van de beplanting, van de weitjes en van de gebouwen om 
voedsel en beschutting te vinden, maar ook om zich voort te 
planten. De afgelopen decennia zijn onze erven helaas steeds 
kaler en ‘netter’ geworden of ze zijn intensiever in gebruik 
voor stallen, silo’s en landbouwwerktuigen. Daardoor worden 
ze steeds ongeschikter voor erfbewonende soorten zoals 
zwaluwen, mussen, uilen en vleermuizen. Dat is jammer, want 
deze aansprekende soorten gaan in aantal hard achteruit en 
zijn juist zo belangrijk als natuurlijke bestrijders van muggen, 
vliegen en muizen.

Erfscans voor meer biodiversiteit
Sinds 2016 is het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van 
Brabants Landschap bezig met het project ErvenPlus. Van 2016 
tot 2018 werd de eerste ronde van het project georganiseerd in 
samenwerking met natuurwerkgroepen, Vogelrevalidatiecentrum 
Zundert en Orbis. ErvenPlus is gericht op het verbeteren 
van de voedselvoorraad en nestgelegenheid van erfvogels 
met verschillende maatregelen zoals nestkasten, fruitbomen, 
bloemenranden en haagbeplanting die worden afgeleverd bij de 
deelnemer. Inmiddels zijn bijna 1000 erven in het buitengebied 
bezocht en geadviseerd door de veldmedewerkers van het 
project. Het beschermen van de biodiversiteit is een taak van ons 
allemaal. Zeker in deze roerige tijd waarin we veel thuis zijn en we 
de natuur om ons heen opnieuw leren waarderen, verdienen de 
erfbewonende soorten ook extra aandacht.

Deelnemer worden?
De gemeente steunt het project met een fi nanciële bijdrage. 
Hiermee zorgen we voor een mooier en leefbaarder platteland. 
Dat kan natuurlijk niet gebeuren zonder enthousiaste, 
natuurliefhebbende deelnemers. Er is in Geldrop-Mierlo nog 
ruimte voor een aantal mensen om mee te doen aan het project. 

Woont u op een erf in het buitengebied en bent u geïnteresseerd 
in het verbeteren van de leefomgeving van erfvogels? Dan kunt 
u zich aanmelden via de website van Brabants Landschap: 
www.brabantslandschap.nl/ervenplus. Een deskundige komt dan 
uw erf onder de loep nemen om te bepalen welke maatregelen 
kunnen worden uitgevoerd. Met de erfscan wordt daarna een 
‘erfplan’ met inrichtingsschets gemaakt, die aan u wordt voorgelegd. 
Als u het hiermee eens bent, wordt het plantgoed geleverd. 
Omdat voor de soortbeschermende maatregelen speciale kennis 
nodig is, worden deze door de lokale natuurwerkgroep begeleid. 
Deelname aan ErvenPlus is kosteloos. Er zijn nog enkele plekken 
vrij, maar vol = vol.

De mus vertoeft graag op erven

Onderhoud openbare verlichting 
Geldrop-Mierlo
Net als voorgaande jaren vervangen we oude straatverlich-
ting ook dit jaar door nieuwere duurzame verlichting. De oude 
energie onzuinige armaturen worden vervangen door nieuwe 
energiezuinige armaturen. Deze hebben LED’s die wit licht 
geven, het licht nauwkeuriger sturen, minder energie verbrui-
ken en dimbaar zijn.

Data
• Tussen 23 en woensdag 25 november vervangen we de 

armaturen van de hoofdrijbaan aan de Helze en Wielewaal in 
Geldrop. 

• In de periode van 26 november tot 18 december zijn de 
volgende straten aan de beurt: Amandil, Amroth, Anarion, 
Aragorn, Arwen, Bombadil, Bombur, Boromir, Celeborn, 
Cirion, Denethor, Elanor, Elendil, Elrond, Elros, Eomer, Eowijn, 
Fangorn, Faramir, Farin, Frodo, Galadriel, Gandalf, Gloin, 
Groeneweg, Haradpad, Isildur, Laan van Tolkien (niet de 
hoofdrijbaan), Legolas, Lorien, Merijn, Nimrodel, Ori, Palantir, 

Sam Gewissies, Saruman, Silmarien, Theoden, Valandil, 
Varda, Westernisse en de Zilverlei. 

• Van 30 november tot 7 december worden in Mierlo in de 
Beatrixstraat, Berhardstraat, Christinastraat, Constantijnstraat, 
Heer van Langelstraat, Irenestraat, Wilhelminastraat en de 
Willem-Alexanderstraat masten en armaturen vervangen.

• Op 2 december vervangen we de verlichting in de Vincent van 
den Heuvelstraat in Geldrop.

Door deze werkzaamheden realiseren we een energiebesparing 
en dragen we bij aan een doelstelling van het Energieakkoord: het 
terugdringen van het energieverbruik in de openbare verlichting. 
De fi rma Heijmans voert het werk uit, er kan enige hinder voor het 
verkeer zijn.

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

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Bijlakker 2 in Mierlo
Datum ontvangst : 5 november 2020
Omschrijving : realiseren inrit
Zaaknummer : 20200540

Locatie : Heggestraat 75 in Geldrop
Datum ontvangst : 5 november 2020
Omschrijving : vervangen kozijn bij voordeur
Zaaknummer : 20200541

Locatie : Loeswijk 26A in Mierlo
Datum ontvangst : 7 november 2020
Omschrijving : plaatsen carport en legaliseren 
bijgebouw
Zaaknummer : 20200542

Locatie : Eomer 8 in Geldrop
Datum ontvangst : 9 november 2020
Omschrijving : plaatsen kattenren aan achtergevel
Zaaknummer : 20200543

Locatie : Langenakker 212 in Mierlo
Datum ontvangst : 9 november 2020
Omschrijving : verbouwen garage
Zaaknummer : 20200544

Locatie : Nieuwendijk 54 in Geldrop
Datum ontvangst : 11 november 2020
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20200545

Locatie : Industriepark 7 in Geldrop
Datum ontvangst : 11 november 2020
Omschrijving : uitbreiden kantoren
Zaaknummer : 20200546

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)

Locatie : Oudvensestraat ongenummerd   
  (openbare ruimte ter hoogte van   
  huisnummer 24) in Mierlo
Verzenddatum besluit : 9 november 2020

Omschrijving : rooien eik in verband met inrotting
Zaaknummer : 20200486

Locatie : Waleweinlaan 9 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 9 november 2020
Omschrijving : vernieuwen aanbouw
Zaaknummer : 20200477

Locatie : Villapark 28 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 9 november 2020
Omschrijving : starten kapsalon aan huis
Zaaknummer : 20200536

Locatie : Heggestraat 65 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 9 november 2020
Omschrijving : realiseren Bed & Breakfast
Zaaknummer : 20200534

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.
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 veranderen van een inrichting (dierenpension). De melding 
heeft betrekking op het terugbrengen van de veebezetting aan het 
Heiderschoor 9 in Mierlo. De melding is ingediend op 14 oktober 
2020.

De melding en andere stukken die van belang zijn liggen van 20 
november tot en met 3 december 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 12 november 2020 besloten een 
gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen:

nabij Reigerstraat 24 in Geldrop, te weten op de lichtmast 
tegenover huisnummer 24.
nabij Roerdomphof 18 in Geldrop, te weten aan de zijkant van 
woning met huisnummer 18. 

Deze verkeersbesluiten en de plattegronden met de precieze 
locatie ligt vanaf 20 november 2020 voor iedereen zes 
weken ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, 
Dwarsstraat 70 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.


