
Gemeente actueel

Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - donderdag 26 november 2020

  Agenda* Info-avond
  Maandag 30 november, Gemeentehuis ‘t Plein

Tijd Activiteit  (tijd indicatief)

  Algemeen

 19.30 1. Opening en mededelingen

  Beeldvorming

 19.35 2. Preventie en collectieve voorzieningen 
   binnen de Taskforce Sociaal Domein

(portefeuillehouder Rob van Otterdijk)
De aanpak op het gebied van preventie wordt 
gepresenteerd, waarbij wordt ingegaan op wat 
preventie nu precies is en het belang ervan en on-
der welke omstandigheden preventie tot zijn recht 
komt. Daarnaast zoomen we in op twee concrete 
preventieprojecten: 

  Algemeen

 20.35 3. Sluiting

De onderwerpen, die op een info-avond aan de orde komen, wor-
den in het kader van de beeldvorming voorgelegd. In deze fase 
van het proces wordt er nog geen inhoudelijke discussie gevoerd  
en is standpuntbepaling nog niet aan de orde.

Live-stream
wIn verband met de corona maatregelen is publiek bij bij 
info-avonden op dit moment niet toegestaan. U kunt de verga-
dering volgen via onze website www.geldrop-mierlo.nl/gemeente-
raad.

  Agenda* commissie Algemene Zaken
  Dinsdag 1 december, Gemeentehuis ‘t Plein

Tijd Activiteit  (tijd indicatief)

  Algemeen

 19.30 1. Opening en mededelingen
  2. Vaststelling agenda
  3. Vaststelling verslag Commissie Algemene 
   Zaken 8 september 2020
  4. Vragen en mededelingen

• Mededelingen van de portefeuillehouder(s) 
vanuit/over gemeenschappelijke regelingen 
(o.a. MRE, SGE, Dienst Dommelvallei en Veilig-
heidsregio);

• Mededelingen van en vragen aan 
portefeuillehouder(s); 

  Oordeelsvorming

 19.45 5. Kwaliteitsverordening Vergunningen, 
   Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht

(RV GM2019-056163) 
(portefeuillehouder J. van Bree en M. Jeucken)

*   Onder voorbehoud van wijzigingen.
**  Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, 
kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de 
gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt 
gevallen.

Live-stream
In verband met de corona maatregelen is publiek bij 
commissievergaderingen op dit moment niet toegestaan. U kunt 
de vergadering volgen via onze website www.geldrop-mierlo.nl/
gemeenteraad.

Insprekers kunnen, na voorafgaande aanmelding, wel in de 
vergadering bij het betreffende agendapunt aanwezig zijn.

Spreekrecht 
Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich 
uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur bij de 
griffi e aanmelden, telefonisch op (040) 289 39 87 of per mail 
griffi e@geldrop-mierlo.nl

U krijgt ongeveer vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw 
verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een 
korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal 
op papier zetten en alvast mailen naar de griffi e. De griffi e zorgt 
dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden 
is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Gemeente samen 
met bewoners 
in actie tegen 
wateroverlast
De afgelopen zomer hebben we een paar keer fl ink last gehad
van hevige regenval. Dit zal in de toekomst vaker voorkomen. 
Het klimaat is immers aan het veranderen, waardoor er in 
korte tijd veel regen kan vallen.  Naar aanleiding hiervan 
zijn we in gesprek gegaan met bewoners om te zoeken naar 
mogelijkheden om de overlast in de toekomst tegen te gaan. 

We kunnen de overlast niet verminderen zonder inbreng van onze 
bewoners. De meldingen die we hebben ontvangen kwamen 
uit een aantal specifi eke gebieden. We zijn inmiddels met 
vertegenwoordigers van deze deelgebieden uit zowel Geldrop 
als Mierlo in gesprek gegaan. De gesprekken verliepen op een 
constructieve manier. Bewoners konden vragen stellen, hebben 
ideeën aangedragen en gezamenlijk is er naar oplossingen 
gezocht. We kregen buiten deze gebieden ook nog veel individuele 
meldingen. Binnenkort komt hier een reactie op. 

We houden de vertegenwoordigers van de deelgebieden op de 
hoogte van de voortgang van het project. Daarnaast plaatsen 
we regelmatig informatie op deze gemeentepagina en op 
www.geldrop-mierlo.nl/aanpak-wateroverlast

Acties

Foto Hans van de Laar

Wethouder Hans van de Laar over de aanpak:
‘Een aantal knelpunten die tijdens de hevige regenval aan het licht 
kwamen, hebben we aangepakt. Zo hebben we duikers en sloten 
gecontroleerd en zo nodig opgeschoond. Kolken die verstopt 
zaten, zijn weer leeg gezogen. Verder hebben gesprekken met 
het waterschap geleid tot het verbeteren van de afvoer.‘

‘Verder hebben we een externe deskundige ingehuurd (Iv-
Intra) die samen met ons gaat kijken naar oorzaken en meer 
structurele oplossingen voor de overlast. Ten slotte is onze 
piketdienst uitgebreid. Het gaat om de uitbreiding van taken en 
bemensing bij dit soort calamiteiten. Ook is de coördinatie van 
klachten aangepast, zodat er meer handen vrij zijn om klachten te 
inventariseren en het verhelpen daarvan uit te zetten. Zo kunnen 
we bovendien sneller handelen op dreigende wateroverlast door 
straten af te zetten met hekken om te voorkomen dat auto’s 
golven veroorzaken.’

TIP!
Bij wateroverlast belt u naar het storingsnummer: (040) 289 38 93.

Vervolg
Andere aanpassingen volgen op relatieve korte termijn, sommige 
maatregelen vergen de nodige voorbereiding, overleg en budget. 
Het budget is beperkt en niet alle maatregelen kunnen binnen één 
tot twee jaar worden uitgevoerd. 
Binnenkort volgt een overzicht van alle maatregelen met een 
planning. In 2021 starten we in ieder geval met het uitvoeren van 

Concrete acties. Onder meer:
• zuigen extra kolken;
• verwijderen blad uit kolken;
• extra veegronden;
• extra maai- en opruimrondes sloten (vooral in 

‘probleemgebieden’);
• vrijmaken en doorspuiten duikers; 
• maaien, ruimen en put reinigen overstort Luchen;
• maaien, ruimen sloot Loeswijk, doorspuiten duiker Loeswijk 

en aanpassen ontwateringsriool.

Binnen de kwaliteitscriteria 2.2 is inzichtelijk 
gemaakt welke kwaliteit burgers, bedrijven en 
overheden onderling mogen verwachten bij de 
uitvoering van de taken op het gebied van vergun-
ningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) 
in het Wabo-domein. Hiertoe is het wettelijk ver-
plicht  om een verordening vast te stellen waarin 
een kwaliteitsniveau wordt vastgelegd. 
In Brabant is door een werkgroep van provincie, 
gemeenten en omgevingsdiensten een model-
verordening opgesteld waarin de kwaliteitscriteria 
op alle taken van toepassing verklaard. Deze 
Brabantbrede Verordening wordt voorgelegd ter 
vaststelling.

   Inwoners kunnen gebruik maken van het 
   spreekrecht.

 20.05 6. Belastingverordeningen 
   (portefeuillhouder Van de Laar)

Inwoners kunnen gebruik maken van het 
spreekrecht.

 20.20  7. 3e Tussentijdse rapportage 2020  
   (RV GM2020-020917)
   (portefeuillehouder Van de Laar)

De 3e tussentijdse rapportage 2020 geeft het ver-
loop van de budgetten weer tot en met het derde 
kwartaal 2020. Overschrijdingen en onderbestedin-
gen waarvan wordt verwacht dat ze aan het einde 
van het jaar afwijken van de begroting, worden aan 
de raad voorgelegd. Na akkoord worden de wijzi-
gingen in de budgetten doorgevoerd.

Inwoners kunnen gebruik maken van het 
spreekrecht.

  Algemeen

 21.00 8. Sluiting

de eerste maatregelen.  
Het zoveel mogelijk scheiden van schoon hemelwater en vervuild 
rioolwater is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Verder gaat 
klimaatadaptatie een steeds grotere rol spelen in alles wat we 
willen realiseren. Hoe gaan we in onze omgeving op tijd om en 
spelen we adequaat in op het actuele en verwachte klimaat. Hoe 
kunnen we grote schade voorkomen? Welke maatregelen kunnen 
we nemen zodat bijvoorbeeld nieuwe wijken klimaatbestendig 
worden ingericht. 

Wat kunt u zelf doen? 
De wateroverlast waar we op dit moment soms mee te maken 
krijgen, is helaas niet eenvoudig op korte termijn op te lossen. Het 
gemeentelijke riool/watersysteem kan niet volledig op de schop 
omdat dit systeem weer onderdeel is van een veel groter geheel. 

We ontkomen er niet aan dat er tijdelijk water op straat voorkomt 
bij hevige buien. Wel moeten we samen voorkomen dat er schade 
aan huizen ontstaat. Hoe kunt u ons helpen?

Het riool kan hele extreme regen niet altijd aan. Door te zorgen 

dat er geen, minder of vertraagd water in het riool komt, kunt u 
bijdragen aan het verminderen van de wateroverlast. Tips! 
• Leg zo min mogelijk tegels in de tuin en zorg voor voldoende 

gras en borders. Hoe meer groen, hoe beter het water weg kan 
zakken in de tuin.

• Sluit een regenton aan op de regenpijp en gebruik dit water om 
je tuin te besproeien.

• Een vijver zorgt voor opvang van regenwater. Gebruik de vijver 
als ‘overloop’ voor de regenton en voer regenwater af naar de 
vijver.

• Een groen dak vangt ook regenwater op.
• Heeft u geen tuin? Ook met een watervriendelijke geveltuin of 

balkon helpt u wateroverlast te voorkomen.

Kijk voor tips op: www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis

Vragen of suggesties?
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of heeft u 
suggesties om wateroverlast te voorkomen, dan neemt u hiervoor 
contact op met Rob Elemans van de afdeling Ruimte. Hij is te 
bereiken via (040) 289 38 93.
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Gratis e-bike proberen voor inwoners 
van Zuidoost-Brabant 
Bewegen is misschien wel belangrijker dan ooit. Dat vinden 
ook alle 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Om inwoners uit 
deze regio vitaal te houden, startten de gemeenten de Sjees 
E-bike probeeractie. Hiermee krijgen alle inwoners vanaf nu 
de mogelijkheid om een week lang een gratis e-bike of high 
speed e-bike uit te proberen. 

Online e-bike reserveren bij fi etsenwinkel naar keuze 
Met groot succes is de actie van start gegaan. Inmiddels hebben 
al zo’n 100 mensen een e-bike gereserveerd. Een derde van 
de fi etsenwinkels in Zuidoost-Brabant is al aangehaakt en stelt 
gratis een e-bike beschikbaar. Ideaal, want zo kunnen mensen 
vrijblijvend testen of een elektrische fi ets iets voor hen is. Tijdens 
de dagelijkse rit naar de supermarkt, sportschool, de noodzakelijke 
reis naar het werk en tijdens mooie tochten door de natuur. Alles is 
geregeld: van pech-onderweg-hulp tot aan een verzekering en er 
is een supportdesk vragen.

Inwoners kunnen een e-bike reserveren via www.sjees.nl/
probeereenebike. De actie loopt tot en met voorjaar 2021.

Gezond, snel en duurzaam vervoersmiddel 
De regio Zuidoost-Brabant wil het gebruik van de fi ets als 
vervoersmiddel stimuleren. Vaak wordt de auto gebruikt voor 

dagelijkse ritten van 5 tot 20 kilometer, omdat deze meestal 
net iets te lang of te intensief zijn voor de gewone fi ets. Met de 
e-bike probeeractie ervaren inwoners dat de elektrische fi ets een 
gezonde, snelle en duurzame optie is. Zeker voor de wat langere 
afstanden is het een goed alternatief voor de auto. 

Belang van bewegen
Een gezonde levensstijl is vooral nu van groot belang. Vanwege 
Covid-19 trekken mensen er minder op uit. Voor werkende 
mensen geldt dat velen thuiswerken en minder in beweging 
komen. Om medewerkers gezond en vitaal te houden zetten veel 
grote werkgevers een e-bike pool op voor hun medewerkers. Un 
kleinere bedrijven zijn die faciliteiten er meestal niet. Dat is ook één 
van de redenen dat deze e-bike probeeractie is ontstaan. Hiermee 
wordt het proberen van een e-bike voor iedereen beschikbaar. 

Samenwerking e-bike probeeractie
De Sjees E-bike probeeractie is onderdeel van het project 
Slimmer fi etsen van ZO Slim Bereikbaar. ZO Slim Bereikbaar is 
een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Brabant, 
Rijkswaterstaat en alle gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. 
De organisatie van de E-bike probeeractie is in handen van Ons 
Brabant Fietst, Brabant Mobiliteitsnetwerk en uitvoeringspartner 
De Boom en het Meer.

Gemeente start 
inkoopactie voor 
verduurzaming van 
koopwoningen 
De gemeente organiseert samen met ‘Winst uit je woning’ 
een grootschalige inkoopactie voor het verduurzamen 
van koopwoningen. Hierdoor kunnen huiseigenaren hun 
energierekening verlagen en hun wooncomfort verhogen.

Wat houdt de inkoopactie in?
Tijdens de actie koopt een zeer grote groep huiseigenaren onder 
andere spouwmuurisolatie, vloerisolatie, HR++-glas, hybride 
warmtepompen en zonnepanelen gezamenlijk in. Door deze 
gezamenlijke inkoop, kunnen de prijzen laag gehouden worden. 
Ook geldt er een laag btw-tarief op de arbeidskosten bij het 
aanbrengen van de isolatiemaatregelen bij u thuis. Dat is mooi 
meegenomen. Maar de inkoopactie om uw huis te verduurzamen 
biedt nog meer voordelen: 
• U krijgt onafhankelijk advies. 
• De bedrijven voldoen aan strenge voorwaarden als het gaat 

om kwaliteit, service en garantie. 
• Er zijn subsidies mogelijk op isolatiemaatregelen en hybride 

warmtepompen. 
• Na aanschaf van zonnepanelen ontvangt u 21 procent btw 

terug van de Belastingdienst. De partij die de zonnepanelen 
legt regelt dit voor u.

De komende weken ontvangen alle huiseigenaren in Geldrop-
Mierlo een brief over de inkoopactie. Hierin staat aangegeven hoe 
zij mee kunnen doen. Als u nu al geïnteresseerd bent kunt u kijken 
op www.winstuitjewoning.nl.

Veilig geadviseerd en uitgevoerd
Voor het opstellen van de offertes voor spouwmuur- en 
vloerisolatie is een onafhankelijk advies aan huis nodig. Deze 
huisbezoeken worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van het 
RIVM. De adviseur werkt vooral buiten (voor de spouwmuur) en/of 
in de kruipruimte (voor de vloer). Overleg met u gebeurt buiten de 
woning en op gepaste afstand. Het adviesbezoek duurt gemiddeld 
20 minuten. 
Isolatie- en installatiebedrijven kunnen de komende periode 
ook veilig doorwerken. Voor het installeren van een hybride 
warmtepomp moet de uitvoerder wel in uw woning zijn. Zij 
houden zich altijd aan de corona-maatregelen. Het plaatsen van 
zonnepanelen en spouwmuurisolatie gebeurt vanaf de buitenkant 
van de woning. Vloerisolatie wordt vanuit de kruipruimte 
aangebracht.

Waardebonnenactie groot succes
Op www.winstuitjewoning.nl vindt u ook meer informatie over 
de waardebonactie die de gemeente eind vorige maand gestart 
is met Winst uit je woning. Alle particuliere woningeigenaren 
in de gemeente ontvingen toen een brief met een unieke code 
waarmee zij tot € 70,00 gratis energiebesparende producten 
kunnen aanschaffen. 
Deze actie is een groot succes. Tot nu toe hebben al 1.900 
woningeigenaren een waardebon ingediend en is voor een 
bedrag van meer dan € 125.000 energiebesparende producten 
aangeschaft. Wees er dus snel bij als u gebruik wilt maken 
van deze actie, want al voor bijna de helft van het budget zijn 
aanvragen binnengekomen.

Gemeente behaalt opnieuw 
Milieukeurcertifi caat Barometer Duurzaam 
Terreinbeheer
Voor het tiende achtereenvolgende jaar hebben wij het niveau 
‘zilver’ van het Milieukeurcertifi caat Barometer Duurzaam 
Terreinbeheer behaald. Dit certifi caat ontvingen we voor de 
manier waarop we de openbare ruimte onderhouden. We 
beheren onze terreinen - (openbaar) groen (inclusief gazons), 
verhardingen, sportvelden en enkele bosgebieden - duurzaam, 
omdat we het beschermen van het milieu heel belangrijk vinden.

Duurzaam beheer, hoe doen we dat?
Al jaren gebruiken we geen chemische middelen meer voor de 
onkruid-, plaag- en ziektebestrijding. We bestrijden het onkruid een 
aantal keer per jaar door te schoffelen of te wieden. We beheren 
de bermen door ze te klepelen of te maaien. Onkruidbestrijding 
op verhardingen gebeurt door te borstelen en te branden. Op 
bijvoorbeeld zandpaden in de bosgebieden voeren we geen beheer 

uit. In parken doen we op de paden met een open verharding 
een ‘betonemulsie’. Hierdoor ontstaat een harde laag, waardoor 
geen verder (onkruid)beheer nodig is. Bij het onkruidbeheer op 
sportvelden gebruiken we geen bestrijdingsmiddelen. 

De Barometer Duurzaam Terreinbeheer
De Barometer Duurzaam Terreinbeheer is ontwikkeld door 
de Stichting Milieukeur, in samenwerking met provincies en 
waterschappen en met ondersteuning van Vewin (Vereniging van 
waterbedrijven in Nederland). 
De barometer is bedoeld voor (semi-)overheden en bedrijven om 
in kaart te brengen hoe duurzaam het beheer van het openbaar 
groen en wegen is. Belangrijkste aandachtspunt is ervoor te zorgen 
dat er geen resten van bestrijdingsmiddelen en meststoffen in het 
grondwater terechtkomen.

Vergadering Commissie voor 
Bezwaarschriften
Op maandag 30 november komt de Commissie voor 
Bezwaarschriften in Centrum Hofdael, Molenstraat 23 in 
Geldrop bijeen in een openbare hoorzitting.

Op de agenda staan de volgende zaken: 

18:30 uur: De bezwaren gericht tegen twee omgevings-
vergunningen voor het plaatsen van een waterbuffertank, een 
portiersloge, een cv-container, een chiller en een  watercontainer, 
op het adres Industriepark 10 in Geldrop.

19:30 uur: Het bezwaar gericht tegen een omgevingsvergunning 
voor het vellen van drie bomen aan de Vesperstraat in Mierlo.
20:00 uur: De (voortgezette behandeling van de) bezwaren gericht 
tegen een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een 
bedrijfshal op het adres Industriepark 9 in Geldrop.

Er zijn maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van 
COVID-19 te voorkomen. Wij vragen u om contact op te nemen 
met het secretariaat van de Commissie voor Bezwaarschriften als 
u aanwezig wilt zijn bij de zitting, telefoon (040) 289 38 93.   www.geldrop-mierlo.nl
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RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Bogardeind 2 in Geldrop
Datum ontvangst : 12 november 2020
Omschrijving : tijdelijk plaatsen vier geschakelde   
  containerunits
Zaaknummer : 20200547

Locatie : Burgemeester van Lokvenstraat 48 
  in Mierlo
Datum ontvangst : 12 november 2020
Omschrijving : realiseren aanbouw
Zaaknummer : 20200548

Locatie : Vasco da Gamastraat 31 in Geldrop
Datum ontvangst : 16 november 2020
Omschrijving : oprichten carport
Zaaknummer : 20200551

Locatie : Nuenenseweg 8 in Geldrop
Datum ontvangst : 17 november 2020
Omschrijving : vervangen kozijnen
Zaaknummer : 20200554

Locatie : Hoefblad 14 in Mierlo
Datum ontvangst : 17 november 2020
Omschrijving : vergroten woonhuis en oprichten berging
Zaaknummer : 20200555

Locatie : de Hooge Akker 2 in Mierlo
Datum ontvangst : 17 november 2020
Omschrijving : plaatsen drie baniermasten
Zaaknummer : 20200556

Locatie : Sint Catharinaweg 2 in Mierlo
Datum ontvangst : 17 november 2020
Omschrijving : starten B&B
Zaaknummer : 20200557

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Stationsstraat 26 in Geldrop
Omschrijving : uitbouwen woonhuis
Zaaknummer : 20200444

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure 
(2)

Locatie : Loeswijk 26A in Mierlo
Verzenddatum besluit : 17 november 2020
Omschrijving : plaatsen carport en legaliseren   
  bijgebouw
Zaaknummer : 20200542

Locatie : Bogardeind 2 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 17 november 2020
Omschrijving : tijdelijk plaatsen vier geschakelde   
  containerunits
Zaaknummer : 20200547

Locatie : Spaarpot 2 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 17 november 2020
Omschrijving : verbreden tweede inrit
Zaaknummer : 20200505

Locatie : Torenweg 6 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 17 november 2020
Omschrijving : oprichten vrijstaand woonhuis
Zaaknummer : 20200435

Locatie : Schepenenstraat 1 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 17 november 2020
Omschrijving : aanleggen inrit
Zaaknummer : 20200503

Locatie : Heuvel ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 28) in Geldrop
Verzenddatum besluit : 17 november 2020
Omschrijving : rooien twee gleditsia’s in verband met   
  herinrichting winkelstraat
Zaaknummer : 20200471

Locatie : Nieuwendijk ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 19) in Geldrop
Verzenddatum besluit : 17 november 2020
Omschrijving : kandelaberen van 8 moerascypres in   
  verband met ernstige wortelopdruk
Zaaknummer : 20200502

Locatie : Tournooiveld ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 10) in Geldrop
Verzenddatum besluit : 17 november 2020
Omschrijving : rooien esdoorn in verband met slechte   
  conditie
Zaaknummer : 20200481

Locatie : Smuldersstraat ongenummerd   
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 18) in Geldrop
Verzenddatum besluit : 17 november 2020
Omschrijving : rooien beuk in verband met slechte   
  conditie
Zaaknummer : 20200484

Locatie : Eversveld ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 7) in Geldrop
Verzenddatum besluit : 17 november 2020
Omschrijving : rooien 17 berken in verband met   
  teruglopende conditie
Zaaknummer : 20200485

Locatie : Hazelaar ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 85) in Geldrop
Verzenddatum besluit : 17 november 2020
Omschrijving : rooien plataan in verband met   
  stormschade
Zaaknummer : 20200501

Locatie : Heuvel 2 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 17 november 2020
Omschrijving : realiseren uitvaartcentrum
Zaaknummer : 20200465

Locatie : Heuvel 50 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 17 november 2020
Omschrijving : plaatsen reclame
Zaaknummer : 20200537

Locatie : Nuenenseweg ongenummerd   
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 89) in Geldrop
Verzenddatum besluit : 17 november 2020
Omschrijving : rooien iep in verband met herinrichting   
  openbare ruimte
Zaaknummer : 20200526

Locatie : Burgemeester Termeerstraat   
  ongenummerd (nabij huisnummer 33)  
  in Mierlo
Verzenddatum besluit : 17 november 2020
Omschrijving : rooien van 12 bomen (2x eik en 
  10x esdoorn) in verband met    
  herinrichting
Zaaknummer : 20200527

Locatie : Queensvenpad  (openbare ruimte   
  achter Akert  315) in Geldrop
Verzenddatum besluit : 17 november 2020
Omschrijving : rooien 3 populieren in verband met   
  matige conditie
Zaaknummer : 20200528

Locatie : Reigerstraat 1 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 18 november 2020
Omschrijving : plaatsen dubbele dakopbouw
Zaaknummer : 20200535

Locatie : Parallelweg 68 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 18 november 2020
Omschrijving : verbouwen woonhuis
Zaaknummer : 20200446

Locatie : Aardborstweg 28 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 18 november 2020
Omschrijving : aanleg buitenrijbak
Zaaknummer : 20200463

Verleende aanvragen omgevingsvergunning met uitgebreide 
procedure (6)

Locatie : Sint Catharinaweg 18 in Mierlo
Datum ter inzage : 27 november 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.
De besluiten kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

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

Bekendmaking Wet geluidhinder

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt 
bekend dat zij bij besluit van 13 november 2020, kenmerk IenW/
BSK-2020/217443, met toepassing van artikel 90, tweede, derde 
en vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare 

Heeft u de enquête al ingevuld? 

Denk mee over duurzame energie
Hoe denkt u over het opwekken van duurzame energie in 
onze gemeente? En over aanpassingen van onze omgeving 
aan klimaatverandering? De gemeente doet hier onderzoek 
naar en hoort graag uw mening. 

Die kunt u geven via de website van kennisinstituut PON: 
www.hetpon.nl/RES-ZOB. Dit kan tot 14 december. De uitkomsten 
van het onderzoek worden meegenomen in de RES 1.0, die in het 
voorjaar van 2021 klaar is. 

Energie besparen en duurzaam opwekken
Wij werken in de Metropoolregio Eindhoven aan de Regionale 
Energiestrategie (RES). Hierin staat hoe en waar we energie 
kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Maar ook 
welke mogelijkheden er zijn om onze huizen zonder aardgas te 
verwarmen en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het 
veranderende klimaat. 
Meer informatie over de RES en de geplande activiteiten is te 
vinden op www.energieregiomre.nl.
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waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels 
van de woningen gelegen aan de wegen “Alkstraat, Bekelaar, 
Broekstraat, Brugstraat, Geldropseweg, Kievitstraat, Linze, 
Mierloseweg, Nuenenseweg, Prelaat Brabantenstraat, 
Sternstraat en Wielewaal” te Geldrop -Mierlo, vanwege de 
wegen “Bekelaar, Vaarleseweg, Brugstraat, Geldropseweg, 
Mierloseweg, Nuenenseweg en Wielewaal” mogen ondervinden. 

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder 
heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld 
die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege 
de wegen “Bekelaar, Vaarleseweg, Brugstraat, Geldropseweg, 
Mierloseweg, Nuenenseweg en Wielewaal” tot de vastgestelde 
waarden. 

Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken 
liggen met ingang van vrijdag 27 november 2020 gedurende de 
bezwaartermijn ter inzage bij:
• het gemeentehuis van de gemeente Geldrop-Mierlo, De Meent 

2 in Geldrop. De openingstijden van het gemeentehuis zijn 
maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en 
op vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en;

• het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te 
Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. 
Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken 
dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau 
Sanering Verkeerslawaai (0348) 487 450.

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met 
de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de 
geluidsbelasting.

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een 
bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene 
wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang 
van de dag na die waarop het besluit door middel van publicatie 
bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht 
aan:

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat 
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai
Postbus 97
3440 AB  Woerden

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste 
de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en 
de gronden van het bezwaar.

COLLEGEBESLUITEN

Vaststelling ‘Subsidieregeling gemeente Geldrop-Mierlo 
2021-2024

Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo maken 
bekend, dat zij op basis van de bepalingen van titel 4.2 van de 
Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene 
Subsidieverordening Geldrop-Mierlo 2017 in de vergadering van 

10 november 2020 de ‘Subsidieregeling gemeente Geldrop-Mierlo 
2021-2024’ heeft vastgesteld. Hiermee maken Burgemeester en 
Wethouders gebruik van de bevoegdheid om nadere regels vast 
te stellen voor de activiteiten en doelgroepen die in aanmerking 
komen voor subsidie, de subsidieberekening, de reserves van 
gesubsidieerde rechtspersonen en/of de ledenaantallen van 
gesubsidieerde verenigingen.

Deze subsidieregeling wordt door of namens het college van 
burgemeester en wethouders aangewend voor het beoordelen 
van de vierjaarlijkse subsidieaanvragen voor de jaren 2021-2024. 
De ‘Subsidieregeling gemeente Geldrop-Mierlo 2021-2024’ treedt 
in werking op 1 januari 2021 en blijft van kracht tot en met 31 
december 2024.

De vastgestelde beleidsregel ligt met ingang van 30 november 
2020 ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis van 
Geldrop-Mierlo, De Meent 2 te Geldrop. Dit gedurende een 
aaneengesloten termijn van 4 weken, Tijdens kantooruren zonder 
afspraak en buiten kantooruren op afspraak. De subsidieregeling 
is ook digitaal in te zien via https://www.geldrop-mierlo.nl/
subsidiebeleid onder ‘documenten’. 

Zienswijze vertrokken naar onbekende bestemming
De personen hieronder wonen niet meer op het adres waar zij 
volgens de basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. 
Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Dienstverlening, cluster 
Inwoners. Het college heeft het voornemen de persoonslijsten van 
deze personen niet meer bij te houden. Wanneer een defi nitief 
besluit is genomen, staan zij offi cieel niet meer op dat adres 
ingeschreven.

Een betrokken persoon kan over dit voorgenomen besluit 
zijn mening geven, schriftelijk of mondeling. Wanneer u dit 
mondeling wilt doen, vragen wij u een afspraak te maken via het 
telefoonnummer (040) 289 38 93. 
U heeft vier weken de tijd om een brief te sturen of een afspraak 
te maken. De termijn gaat in, één dag na de datum van deze 
publicatie. 

Zet in de brief de volgende zaken:
• uw naam en adres;
• de datum;
• een omschrijving van het voorgenomen besluit waar u uw 

mening over wilt geven;  
• de reden waarom (uw mening) u het niet eens bent met dit 

voorgenomen besluit en
• uw handtekening. 

U stuurt de brief naar:
Gemeente Geldrop-Mierlo

ter attentie van Dienstverlening (adresonderzoek)
Postbus 10101
5660 GA Geldrop

Wilt u meer weten? 
Belt u dan met de adresonderzoekers van de afdeling 
Dienstverlening, telefoon: (040) 289 38 93.

Aankondiging vaststelling bodembeleid met betrekking tot 
PFAS 
Het ministerie van I&W heeft in juli 2019 een Tijdelijk 
handelingskader PFAS vastgesteld. Voor hergebruik van grond 
op schone bodem was hierin een achtergrondwaarde voor PFAS 
vastgesteld die was gelegen op de detectiegrens. 

Omdat de PFAS-stoffen werden aangetroffen in de bodem en 
bagger liepen veel bouw- en civiele projecten in Nederland in het 
najaar van 2019 vertraging op of kwamen stil te liggen. Het Rijk 
heeft vervolgens versneld hogere tijdelijke normen vastgesteld. 
Aanvullend besloten 57 Brabantse gemeenten om de ‘Handreiking 
toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-
Brabant’ vast te stellen die was opgesteld door de Brabantse 
omgevingsdiensten. 

Hiermee werden de grootste belemmeringen voor grondverzet 
opgeheven. Daarnaast hebben de deelnemende Brabantse 
gemeenten besloten tot het opstellen van een Brabantbrede 
bodemkwaliteitskaart voor PFAS. Het doel van deze 
bodemkwaliteitskaart is het vaststellen van de actuele 
bodemkwaliteit en achtergrondwaarden voor PFAS, zodat 
grondverzet binnen de deelnemende gemeenten kan plaatsvinden 
zonder dat voor iedere partij grond of baggerspecie een 
bodemonderzoek of partijkeuring noodzakelijk is.

De ‘Bodemkwaliteitskaart PFAS voor de deelnemende gemeenten 
in Noord-Brabant’ en de bijbehorende ‘Nota bodembeheer PFAS’, 
de dato 28 oktober 2020 (hierna: Bodemkwaliteitskaart en Nota 
Bodembeheer PFAS) zijn tot stand gekomen in samenwerking 
met gemeenten en de drie Brabantse omgevingsdiensten.

Aanpassingen in bodembeleid dienen normaliter te worden 
vastgesteld te worden door de gemeenteraad. Voor 
gebiedsspecifi ek beleid omtrent PFAS is door het Rijk het Besluit 
bodemkwaliteit op 13 december 2019 gewijzigd (Staatsblad 491). 
Conform Artikel 44, lid 3 van het Besluit bodemkwaliteit heeft voor 
PFAS het college van B&W de mogelijkheid om gebiedsspecifi ek 
beleid vast te stellen.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Geldrop-Mierlo is voornemens om op grond van art. 44 lid 
3 Besluit bodemkwaliteit de Bodemkwaliteitskaart en Nota 
bodembeheer PFAS vast te stellen. De Bodemkwaliteitskaart en 
Nota bodembeheer PFAS vormen een aanvulling op de huidige 
gemeentelijke Bodemkwaliteitskaart en Bodembeheernota van de 
gemeente Geldrop-Mierlo. 

Conform artikel 44, lid 3 van het Besluit bodemkwaliteit zal het 
college de hiervoor genoemde Bodemkwaliteitskaart en Nota 
bodembeheer PFAS een week na deze kennisgeving vaststellen. 
Indien u vragen heeft, dan kunt u een e-mail sturen naar 
gemeente@geldrop-mierlo.nl of bellen naar (040) 2893 893.

Geslachtsnaam  Geboorte- Datum Voorgenomen
en voorletters datum voornemen uitschrijving 
   wegens 

Libiana, EQC 25-05-1987  18-11-2020  Onbekend
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László, NA  18-08-1987 18-11-202020  Onbekend


