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Samen gericht handhaven!

Vind ons leuk op

Gewijzigde  
openstellingstijden  
i.v.m. feestdagen
In verband met de feestmaand december zijn  
de openstellingstijden van het gemeentehuis op 
de volgende data aangepast:

•  Op dinsdag 24 december is het gemeentehuis  
om 12:30 uur dicht voor bezoekers.  
Telefonisch zijn wij tot 15.00 uur bereikbaar.

•  In verband met Kerstmis is het gemeentehuis op  
woensdag 25 en donderdag 26 december gesloten.

•  Op vrijdag 27 december is het gemeentehuis gesloten 
i.v.m. een verplichte vrije dag.

•  Op dinsdag 31 december is het gemeentehuis  
om 12:30 dicht voor bezoekers.  
Telefonisch zijn wij tot 15.00 uur bereikbaar.

•  Op Nieuwjaarsdag, woensdag 1 januari 2020,  
is het gemeentehuis gesloten. 

Naturalisatiebijeenkomst 2019

Op maandag 16 december is in Centrum Hofdael de Naturalisatiedag in Geldrop-Mierlo gevierd. Dit jaar telt onze 
gemeente 25 genaturaliseerden; 16 volwassenen en 9 kinderen. Deze 25 nieuwe Nederlanders vertegenwoordigen 
11 verschillende nationaliteiten. 

Burgemeester Van Bree feliciteerde de genaturaliseerden met het 
verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit en bood hen typische 
Nederlandse cadeautjes aan. De nieuwe Nederlanders zijn af-
komstig uit de Dominicaanse Republiek, Syrië, Groot-Brittannië, 
China, Polen, Rusland, Turkije, Somalië, Duitsland, Vietnam en 

Iran. Na het maken van een groepsfoto hebben de aanwezigen 
genoten van een traditioneel stamppottenbuffet en poffertjes voor 
de kinderen.
Het Shantykoor The Salty Dogs uit Mierlo verzorgde de muzikale 
omlijsting van deze sfeervolle middag.

Zondag 5 januari: 13.30-16.00 uur

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst  
gemeente Geldrop-Mierlo 
Locatie: ijsbaan Wintersfeer Geldrop. 

Een feestelijk programma met live optredens, gratis oliebollen, koffie, thee,  
chocomelk en glühwein.

• 13.30-13.45 uur: Harmonieën: Fanfare Euphonia, Harmonie Sint Lucia,  
      Koninklijke Harmonie Geldrops Muziekcorps     

• 13.45-14.00 uur: Speech burgemeester J. van Bree
• 14.00-15.05 uur: Straatband Op de Vlucht
• 15.10-16.00 uur: Muziekgroep Dreuge Worst
• 16.00 uur:   Einde bijeenkomst

Gemeente zoekt eigenaar aanhangwagen
Op woensdag 11 december hebben wij een aanhangwagen op het Volmolenplein in Geldrop van de openbare weg verwijderd. 
Het voertuig stond in strijd met onder andere artikel 5:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening op de openbare weg en 
had geen kenteken. 

Op grond van artikel 125 van de Gemeentewet en de Algemene 
wet bestuursrecht is het voertuig verwijderd. Een voertuig wordt 
maximaal 14 dagen opgeslagen, waarna het kan worden vernie-
tigd. De kosten voor het verwijderen en het opslaan hiervan zijn 
voor de eigenaar. Hierbij het dringend verzoek aan de eigenaar 
om zich binnen 14 dagen na deze publicatie te melden bij de afde-
ling Ondersteuning, cluster Handhaving, De Meent 2 in Geldrop, 

telefoonnummer (040) 289 38 93.  Als wij niets horen, dan wordt 
de aanhanger vernietigd.

Inbraakpreventie
Inbreker: Wanneer loopt 
een inbreker uw woning 
voorbij?
Met welke drie aspecten houdt een inbreker rekening?
Bekijk uw woning eens door inbrekersbril en stel uzelf de vraag 
wat u kunt doen om woninginbrekers te slim af te zijn. Houd  
rekening met de volgende drie aspecten en tref waar nodig maat-
regelen aan uw woning. Zo zorgt u ervoor dat uw woning niet op 
het to-do lijstje van een woninginbreker komt te staan! 

• Toegankelijkheid
Een woninginbreker kijkt in eerste instantie naar de toegankelijk-
heid van een woning. Woningen met kwalitatief goed hang- en 
sluitwerk zijn voor woninginbrekers niet aantrekkelijk. Zij kiezen 
eerder voor een niet goed afgesloten woning of voor een woning 
waarvan het hang- en sluitwerk makkelijk is te doorbreken.

• Buit
Een woninginbraak moet natuurlijk ook een bepaalde buit opleve-
ren. Woninginbrekers hebben vaak oog voor geld of waardevolle 
spullen. U kunt hierbij denken aan sieraden, draagbare elektro-
nica of autosleutels. Het zijn vaak spullen die voor u een hoge  
emotionele waarde hebben. Het wordt woninginbrekers soms 
makkelijk gemaakt doordat dergelijke spullen in het zicht liggen. 
Dit bevestigt dat er iets in een woning te halen valt.

• Pakkans
Tenslotte houdt een woninginbreker rekening met de pakkans. 
Onzichtbaarheid is voor hen een belangrijk aspect. Een woning-
inbreker staat niet graag in het licht en wil niet gestoord worden 
door blaffende honden of alarmsystemen. Bovendien observeert 
een woninginbreker of niemand in de woning aanwezig is zodat 
de inbreker ongestoord te werk kan gaan. 
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Het wijkplan zet Skandia-Hulst in de kijker! 
Doe jij mee?
Nu het wijkontwikkelingsplan voor de wijk Braakhuizen-Zuid is opgesteld, gaan we wijkgericht aan de slag, als eerste 
in Skandia-Hulst. In een wijkplan wordt zichtbaar gemaakt wat Skandia-Hulst een fijne wijk maakt om in te wonen en 
te leven. Naast de bestaande initiatieven en activiteiten in de wijk komen ook de verbeterpunten aan bod.

Wij nodigen u uit
Om een goed beeld te krijgen van wat er in de wijk speelt, zowel 
op gebied van inrichting als op sociaal-maatschappelijk vlak, zijn 
er in oktober en november 2019 al enkele gesprekken geweest 
met o.a. de scholen, de buurtvereniging Hulst-Skandia, de volks-
tuinenvereniging.

Maar een wijkplan is geen plan van de wijk zonder inbreng vanuit 
de ervaringsdeskundigen, de bewoners zelf. Graag nodigen wij 
u daarom uit om uw ervaringen over het wonen in Skandia-Hulst 
met ons te delen. Dat kan tijdens een van de themabijeenkomsten 
die we organiseren.

Wat zijn de onderwerpen waarover ik mee kan praten
Tijdens de themabijeenkomsten komen de volgende onderwerpen 
aan bod:
•  Thema “Veilig en Bereikbaar”, op woensdagochtend 15 januari 

van 10.00 - 11.30 uur (inloop vanaf 9:45 uur) en donderdagavond 
16 januari van 19.30 - 21.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

•  Thema “Groen, Gezond en Toekomstbestendig” op dinsdag-
avond 21 januari van 19:30 - 21:00 uur (inloop vanaf 19.15 uur) 
en woensdagochtend 22 januari van 10.00 - 11.30 uur (inloop 
vanaf 9:45 uur)

•  Thema “Zorgzame buurt vol activiteiten” op dinsdagavond  
28 januari van 19.30-21.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur) en 

woensdagochtend 29 januari van 10.00 - 11.30 uur (inloop vanaf 
9:45 uur)

Alle bijeenkomsten zijn in de aula van brede school Dommeldal, 
Beneden Beekloop 93, Geldrop.

Ja, ik wil meedoen
Als u deel wilt nemen aan (een van) de themabijeenkomsten 
kunt u zich aanmelden via wijkontwikkelingsh@geldrop-mierlo.nl.  
Vermeld in de mail uw naam, adres, het aantal personen en  
aan welke bijeenkomst(en) u deel wilt nemen. Wij vragen om  
aanmelding omdat we graag een inschatting hebben van het  
aantal bezoekers dat we kunnen verwachten. Lukt het niet om 
vooraf aan te melden? Geen nood. U bent altijd van harte welkom.

Is dit alles?
Nee! Natuurlijk niet. 
Tijdens deze eerste gespreksronde gaan we samen vooral in 
kaart brengen wat er fijn is aan het wonen in de wijk, wat er moge-
lijk beter kan en waar we nog mooie kansen zien liggen. We gaan 
alleen nog niet over oplossingen praten. Dat doen we in februari  
en maart tijdens een vervolgbijeenkomst. Wij houden u op de 
hoogte via onze gemeentepagina in Middenstandsbelangen, onze 
website www.geldrop-mierlo.nl en onze social mediapagina’s op 
Facebook en Twitter.

Tijdens de feestdagen
Sluiting inloop gebiedsregisseurs
• Op 24 december en op 31 december is er geen  

inloop in Geldrop in Wijkcentrum de Dreef in de 
Coevering en in Dienstencentrum Braakhuizen- 
Zuid.

• Op 25 december en op 1 januari 2020 is er geen 
inloop in Geldrop in Wijkgebouw D’n Akert en in 
Mierlo in ‘t Patronaat.

Wij wensen u in ieder geval hele fijne dagen toe 
en hopelijk zien we elkaar weer in het nieuwe jaar!

Verknal het niet voor jezelf of een ander

Houd de jaarwisseling  
veilig en gezellig

Het einde van het jaar is in zicht! Om de jaarwisseling feestelijk, maar vooral ook veilig en prettig te laten  
verlopen leest u deze laatste weken van het jaar alles over de jaarwisseling en hoe u kunt meehelpen de jaar- 
wisseling veilig en gezellig te laten verlopen!

Deze week: veiligheid van medewerkers met een  
publieke taak.

Agressie en geweld tegen hulpverleners
Je leest het steeds vaker: ambulancepersoneel bedreigd en 
mishandeld, brandweer belaagd met bierflesjes en vuurwerk, 
agenten bekogeld tijdens een politie-inval. 
Het is te gek voor woorden dat deze mensen die gewoon hun 
werk doen en hulp aan een ander willen bieden, slachtoffer wor-
den van dit zinloos geweld! Maar helaas komt het steeds vaker 
voor dat werknemers met een publieke taak slachtoffer worden 
van agressie en geweld. Ook tijdens de jaarwisseling.

Help de hulpverleners en laat ze hun werk doen
Hulpverleners verdienen juist ons respect en erkenning. Zij zet-
ten zich in voor ons allemaal. Het is dan ook onze verantwoor-
delijkheid dat zij ongestoord hun werk kunnen doen.
Uit onderzoek blijkt dat een overgrote merendeel van de  
Nederlanders vindt dat hulpverleners ongestoord hun werk 
moet kunnen doen. Toch geeft de meerderheid aan niet zelf in 

te grijpen bij geweld tegen hulpverleners. Geef hulpverleners 
in ieder geval de ruimte om hun werk te doen en spreek elkaar 
aan wanneer het mis dreigt te gaan. 

Geweld wordt niet getolereerd en streng bestraft
Er zijn afspraken gemaakt, dat verdachten van agressie en  
geweld tegen medewerkers met een publieke functie heel snel 
na de jaarwisseling worden berecht. Maar ook dat er extra 
strenge straffen volgen: doorgaans wordt er een twee keer zo 
hoge straf als in andere geweldszaken geëist!
Er wordt hoge prioriteit gegeven aan de opsporing en vervolging  
van verdachten en er worden zo mogelijk al direct sancties  
toegepast (bijvoorbeeld hoge boetes). Daarnaast krijgen slacht-
offers hulp om hun schade te verhalen op de dader.

Ook strenge straffen voor vuurwerkdelicten
De aanpak om snel en streng te straffen geldt, vanwege het  
gevaar van vuurwerk, ook voor verdachten van vuurwerk- 
delicten. Denk dan bijvoorbeeld aan een gevangenisstraf van  
2 jaar of een geldboete van maximaal € 19.000,-! 

TE KOOP: Kievitstraat 59
Een UNIEK object met mogelijkheden aan de Kievitstraat 
59 te Geldrop, een vooroorlogs vrijstaand pand op een 
perceel van 487m².

Het pand heeft altijd een horeca bestemming gehad, tot 2016 is 
het in gebruik geweest als cafetaria en feestzaal. In deze periode 
is er boven gewoond, daarna is het leeg komen te staan. Sinds de 
bouw in 1928 is het pand meerdere keren verbouwd. Momenteel 
wordt de bestemming gewijzigd naar wonen en bieden we het te 
koop aan als woonhuis.
Ben jij op zoek naar een vrijstaande woning met uitzonderlijk veel 
woonoppervlakte en inhoud? Gelegen op een riant perceel van 
maar liefst 487m² en zie jij een verbouwing als een uitdaging?

Dan moet je beslist naar deze woning kijken. Neem voor meer  
informatie contact op met KIN Makelaars, telefoonnummer:  
040 - 7 200 722 of via e-mail: geldrop@kinmakelaars.nl.

Invoering progressieve  
tarieven op de milieustraat
Uit onderzoek van Cure blijkt dat een relatief groot deel 
van de kosten veroorzaakt wordt door een beperkt  
aantal bezoekers, dat met grote frequentie de milieu-
straat bezoekt. Dat betreft, naar inschatting van Cure, 
vrijwel geheel bedrijven. Daarvoor is de milieustraat niet 
bedoeld; deze is bedoeld voor huishoudens. Bedrijven 
of personen die bedrijf hebben waarbij afval vrij komt (bv 
zzp-ers in de bouw of hoveniers) moeten hun afval naar 
de daarvoor bestemde inrichtingen brengen (bedrijfs- 
afvalinzamelaars zoals Renewi, Van Kaathoven, SUEZ, 
Den Ouden, Van Hoof of Dikker om er een paar te noemen).

Bijna 70% van de huishoudens in Geldrop-Mierlo heeft niet één 
keer (in elk geval niet betalend) een bezoek aan de milieustraat 
gebracht. Van die 30% die dat wel heeft gedaan komt ook bijna 
70% 6 keer of minder per jaar. Hieruit blijkt dat er slechts een  
kleine groep huishoudens is die heel vaak komt en deze groep 
zorgt voor hoge kosten die uiteindelijk door alle inwoners  
gezamenlijk moeten worden betaald via de afvalstoffenheffing.  
De tarieven die aan de poort in rekening worden gebracht zijn 
namelijk niet kostendekkend. 

Om dit oneigenlijke gebruik van de milieustraat tegen te gaan 
worden er vanaf 1 januari zogenaamde progressieve tarieven  
ingevoerd: bij 1 t/m 6 bezoeken per jaar blijven de tarieven  
ongewijzigd. Vanaf het 7de tot en met het 11de bezoek worden 
de tarieven verdubbeld en vanaf het 12de bezoek verviervoudigd. 
Gratis bezoeken worden hierbij niet meegeteld. Dus als u alleen 
glas, PBD, luiers, papier, elektrische apparaten of andere gratis  
afvalsoorten komt brengen dan worden deze bezoeken niet  
meegeteld bij het aantal bezoeken dat u per jaar aan de milieu- 
straat heeft gebracht. 
Wij hopen hiermee te bereiken dat de exploitatiekosten van de 
milieustraat verlaagd worden. Deze kostenbesparing komt ten 
goede aan alle inwoners, immers de totale kosten afvalinzameling 
en –verwerking, worden doorgerekend in de afvalstoffenheffing.

Matrassen
Het tarief dat voor grof huisvuil (waaronder matrassen gerekend 
worden) hoort bij de hoogste tarief-indeling. Vooral over de kosten 
voor matrassen krijgen wij veel vragen/klachten. Via deze weg  
willen wij dat graag uitleggen hoe dat zit. Matrassen zijn niet  
gewild bij de verwerkers. Dat komt omdat voornamelijk natte  
matrassen spontaan in brand kunnen vliegen door broei. Ook  
zaken als vervuiling, transport en een verminderd rendement 
voor verbranders spelen ook mee. Vandaar dat de prijs om ze te  
verwerken elk jaar weer stijgt. Helaas moeten wij deze prijs- 
stijgingen ook meenemen in onze tarieven.
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B E K E N D M A K I N G E N
PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 

BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Kasteelweg 25 in Mierlo
Datum ontvangst : 6 december 2019
Omschrijving : verbouwen vrijstaande boerderij
Zaaknummer : 20190894

Locatie : Pastoor de Winterstraat 8 in Mierlo
Datum ontvangst : 7 december 2019
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20190895

Locatie :  Burgemeester Termeerstraat 14  
in Mierlo

Datum ontvangst : 6 december 2019
Omschrijving : plaatsen tijdelijke woonunit
Zaaknummer : 20190890

Locatie : Losweg ongenummerd in Geldrop
Datum ontvangst : 6 december 2019
Omschrijving : oprichten zes appartementenblokken
Zaaknummer : 20190892

Locatie : Beukelaar 4 in Geldrop
Datum ontvangst : 9 december 2019
Omschrijving : plaatsen dubbele dakkapel
Zaaknummer : 20190896

Locatie : de Zegge 1 in Geldrop
Datum ontvangst : 10 december 2019
Omschrijving : bouwen tijdelijke zoutloods
Zaaknummer : 20190898

Locatie : Dommeldalseweg 1 in Geldrop
Datum ontvangst : 10 december 2019
Omschrijving : vervangen handelsreclame
Zaaknummer : 20190899

Locatie : Hertogenlaan 149 in Geldrop
Datum ontvangst : 11 december 2019
Omschrijving : inpandig aanpassen constructie
Zaaknummer : 20190901

Locatie : Dommeldalseweg 24 in Geldrop
Datum ontvangst : 12 december 2019
Omschrijving : plaatsen tuinafscheiding
Zaaknummer : 20190906

Verleende omgevingsvergunningen met  
reguliere procedure (2)

Locatie : Eindhovenseweg 91 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 10 december 2019
Omschrijving :  renoveren overstekken en  

realiseren overdekt balkon
Zaaknummer : 20190754

Locatie : Hofstraat 19 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 11 december 2019
Omschrijving : verbouwen woning
Zaaknummer : 20190680

Locatie : Willem-Alexanderstraat 2A in Mierlo
Verzenddatum besluit : 11 december 2019
Omschrijving : oprichten personal training studio
Zaaknummer : 20190805

Locatie :  Vincent van de Heuvelstraat 12  
in Geldrop

Verzenddatum besluit : 11 december 2019
Omschrijving : wijzigen/vergroten kozijn in voorgevel
Zaaknummer : 20190809

Locatie : Writsaarthof 1 t/m 9 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 11 december 2019
Omschrijving : oprichten 9 woningen
Zaaknummer : 20190715

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
APV EN BIJZONDERE WETTEN

Verleende vergunningen en ontheffingen APV en bijzondere 
wetten (7)

Locatie : Horecaplein in Geldrop
Verzenddatum besluit : 12 december 2019
Omschrijving : Nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2019
Zaaknummer : 20190759

Locatie : Horecaplein in Geldrop
Verzenddatum besluit : 12 december 2019
Omschrijving :  Geldropse Nieuwjaarsconcerten   

op 4 januari 2019
Zaaknummer : 20190700

Locatie : Heuvel in Geldrop
Verzenddatum besluit : 12 december 2019
Omschrijving : Kerstmarkt op 21 december 2019
Zaaknummer : 20190806

Inzagetermijn en bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Dit is een kennis-
geving. 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 ver-
zenddatum 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 bezwaar-
schrift 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 7 geldt: De besluiten 
en overige stukken liggen vanaf de dag na verzending zes we-
ken ter inzage. Om de stukken in te zien maakt u een afspraak 
via www.geldrop-mierlo.nl of telefoonnummer (040) 289 38 93.  
Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes  
weken na verzenddatum van het besluit een gemotiveerd  
bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 10101, 
5660 GA Geldrop. Als het spoed heeft, kunt u tegelijk met uw  
bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening indie-
nen 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/VERKEER

GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo 
heeft op 10 december 2019 besloten:
•  de gehandicaptenparkeerplaats vlakbij de woning Kerselaar 24 

in Geldrop in te trekken;

Dit verkeersbesluit en de plattegrond met de precieze locatie ligt 
vanaf 20 december 2019 voor iedereen zes weken ter inzage in 
de publiekshal van het gemeentehuis, De Meent 2 in Geldrop. Het 
besluit is ook in te zien op www.geldrop-mierlo.nl.

Bent u het niet eens met dit besluit? 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.

COLLEGEBESLUITEN

BEKENDMAKING VASTSTELLING 
HUISVESTINGSVERORDENING
Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken - ter 
voldoening aan het bepaalde in artikel 139 van de Gemeen-
tewet - bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van  
16 december 2019 heeft besloten over te gaan tot vaststelling 
van de Huisvestingsverordening gemeente Geldrop-Mierlo 2020 - 
2023. Deze verordening regelt de voorwaarden waaronder en de 
wijze waarop woningzoekenden urgentie kunnen verkrijgen en op 
basis daarvan met voorrang een passende woning aangeboden 
kunnen krijgen.
De door de raad van de gemeente Geldrop-Mierlo vastgestelde 
verordening treedt op basis van het bepaalde in artikel 142 van de 
Gemeentewet in werking op 1 januari 2020.
De verordening ligt gedurende een aaneengesloten termijn van 
zes weken, voor een ieder tijdens kantooruren en verder volgens 
afspraak ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum, De 
Meent 2 te Geldrop. Tegen betaling van de kosten is een fysiek 
exemplaar van de verordening beschikbaar. 
Geldrop-Mierlo, 17 december 2019

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” door:
•  Amitec BV, in verband met veranderen van een inrichting aan 

de Vlier 13 in Geldrop.
De melding is ingediend op 14 november 2019. De melding en  
andere stukken die van belang zijn liggen van 20 december 2019 
t/m 2 januari 2020 ter inzage in de publiekshal van het gemeente-
huis, 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 12.30uur.
Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u telefonisch 
een afspraak maken met Jos van Hoeij (tel. 040 2893783) of Hans 
van Santvoort (tel. 040-2893781).
Geldrop, 19 december 2019

AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDERS
Wij, het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-
Mierlo, wensen over te gaan tot het actualiseren van de aanwij-
zingen van toezichthouders cluster Handhaving van de afdeling 
Ondersteuning, overeenkomstig artikel 5:11 van de Algemene wet 
bestuursrecht, en hebben besloten tot:
1.  Het aanwijzen van W.M. Dekkers, per 1 januari 2020, als  

algemene toezichthouder handhaving op de naleving van het  
bepaalde bij of krachtens: Wet algemene bepalingen omgevings- 
recht, Woningwet, Wet ruimtelijke ordening, Huisvestingswet 
2014, Erfgoedwet, Monumentenwet 1988, Wet milieubeheer, 
Wet bodembescherming, Waterwet, Wegenverkeerswet 1994, 
Wet op de kansspelen, Drank- en horecawet, Bouwbesluit 
2012, Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige 
plaatsen, Algemene plaatselijke verordening, Bomenverorde-
ning, Afvalstoffenverordening, Wegsleepverordening.

2.  Het aanwijzen van W.M. Dekkers als algemeen toezichthouder 
handhaving op de naleving van het bepaalde bij of krachtens 
de Wet basisregistratie personen.

3.  Het intrekken van de aanwijzingen van R.H.F. Wijnen als  
algemene toezichthouder handhaving en toezichthouder Wet 
basisregistratie personen.

4.  Dit aanwijzingsbesluit overeenkomstig artikel 3:41 van de  
Algemene wetbestuursrecht algemeen bekend te maken.

Geldrop, 10 december 2019
Burgemeester en wethouders Geldrop-Mierlo, 
N.J.H. Scheltens  J.C.J. van Bree
secretaris   burgemeester

MILIEUSTRAAT
7 januari 2019: Kerstboominzameling
Op dinsdag 7 januari worden de oude kerstbomen ingezameld. U kunt uw boom alleen inleveren tussen 18.00 
uur en 19.00 uur op de hieronder vermelde plaatsen. De boom moet zonder versiering, lichtjes en plastic zak of 
emmer worden aangeboden. De organisatie ligt in handen van Stichting De Drie Harten. Leden van Don Bosco en 
Scouting Mierlo nemen de bomen in ontvangst. U krijgt van hen een lot, waarmee u mee kunt doen aan een loterij.

Inzamelpunten in Geldrop
• Centrum: Parkeerplaats Het Machinaal
• Skandia: Plein Brink/Beneden Beekloop
• Hulst: Ganseboom/Leemkuilen
•  Braakhuizen-Noord: Volmolenplein en  

Winkelcentrum Wielewaal
• Braakhuizen-Zuid: St. Jozefplein
• Oranjeveld: Sluisstraat, nabij huisnummer 154
•  Coevering: Roelantlaan (parkeerplaats voor terrasflat) en  

Joris van Spilbergenstraat/Willem van Ruysbroekstraat
• Akert: Eikelaar, bij de gymzaal
• Beekweide: Pastoor van Hooffstraat
• Bronzewei: P.J. Zweegersplein
•  Genoenhuis: Westernisse en Laan van Tolkien,  

naast huisnummer 112

Inzamelpunten in Mierlo
• Beuk: Naast huisnummer 4
• Dorpsstraat: Plein voor voormalig gemeentehuis Mierlo
• Sporthal: Parkeerplaats bij Sporthal De Weijer
• Schoolstraat: Hoek Kerkakkers/Schoolstraat
•  Luchen: bij de school aan de Geelgors en  

Vlinderlaan/hoek Distelvlinder

Inzameling gemist?
Het is niet de bedoeling dat u uw kerstboom aan de straat 
legt; deze bomen worden niet opgehaald. Hebt u de inza-
meling gemist? Lever uw boom dan in bij de Milieustraat 
aan het Emopad in Geldrop.


