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In memoriam oud-
burgemeester  
Van Berkel
Afgelopen week bereikte ons het bericht dat oud-
burgemeester Van Berckel op 28 februari is overleden. Hij 
was burgemeester in Geldrop van 1981 tot en met 1993. Na 
zijn burgemeesterschap bleef hij tot 2013 in Geldrop wonen. 
De heer Van Berckel is 92 jaar oud geworden.

De heer Van Berckel heeft ruim 30 jaar de functie van 
burgemeester vervuld. Naast 12 jaar in Geldrop is hij ook 
burgemeester geweest in Mill en Sint Hubert en Aardenburg. 
Na zijn pensionering heeft hij nog waargenomen in Rosmalen 
en Bergeijk. 

In 1987, bij zijn 25-jarig jubileum als burgemeester, is hij 
hiervoor benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
We herdenken hem als een aimabele burgervader waarmee 
het fijn samenwerken was. Respectvol, diplomatiek en 
objectief in zijn onpartijdige rol in college en gemeenteraad 
en verbindend, attent en eerlijk als mens.

Wij wensen zijn zonen, schoondochters en kleinkinderen 
veel sterkte bij dit verlies. 

17 maart 2021: Tweede Kamerverkiezingen
Op 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen 
plaats. Op elk van onderstaande stemlocaties kunt u die 
dag tussen 07.30 uur – 21.00 uur uw stem uitbrengen. Op 
een locatie kunnen meerdere stembureaus ingericht zijn. 
Dit heeft te maken met de verdeling van de stembureaus 
per stemdistrict.

Stembureaus 17 maart 2021

Stembureau 1 SCC Hofdael
Molenstraat 23, 5664 HV, Geldrop
Toegankelijk minder validen: Ja
Ingericht blinden en slechtzienden: Nee

Stembureau 2 Kasteelhoeve Geldrop I
Helze 8, 5662 JG, Geldrop
Toegankelijk minder validen: Ja
Ingericht blinden en slechtzienden: Nee

Stembureau 3 Kasteelhoeve Geldrop II
Helze 8, 5662 JG, Geldrop
Toegankelijk minder validen: Ja
Ingericht blinden en slechtzienden: Nee

Stembureau 4 & 8 Sporthal De Coevering
Winkelcentrum Coevering 32, 5665 GA, Geldrop
Toegankelijk minder validen: Ja
Ingericht blinden en slechtzienden: Nee

Stembureau 5 Gemeenschapshuis Zesgehuchten
Papenvoort 1, 5663 AC, Geldrop
Toegankelijk minder validen: Ja
Ingericht blinden en slechtzienden: Nee

Stembureau 6 & 7 Basisschool De Ganzebloem
Saruman 1, 5663 SK, Geldrop
Toegankelijk minder validen: Ja
Ingericht blinden en slechtzienden: Nee

Stembureau 9 Wijkcentrum de Dreef
Willem Barentszweg 69, 5664 VA, Geldrop
Toegankelijk minder validen: Ja
Ingericht blinden en slechtzienden: Nee

Stembureau 10 Nuts Basisschool de Regenboog
Amundsenstraat 53, 5665 VS, Geldrop
Toegankelijk minder validen: Ja
Ingericht blinden en slechtzienden: Nee

Stembureau 11 Wijkgebouw Oranjeplein
Jan van Amstelstraat 1, 5666GE, Geldrop
Toegankelijk minder validen: Ja
Ingericht blinden en slechtzienden: Ja

Stembureau 12, 15, 20 & 21 Sporthal De Kievit
Linze 13, 5667AH, Geldrop
Toegankelijk minder validen: Ja
Ingericht blinden en slechtzienden: Nee

Stembureau 12 DvO St. Jozefplein
St. Jozefplein 4, 5666 RL, Geldrop 
Toegankelijk minder validen: Ja
Ingericht blinden en slechtzienden: Nee

Stembureau 14 DvO Kettingstraat
Kettingstraat 5, 5667 RG, Geldrop
Toegankelijk minder validen: Ja
Ingericht blinden en slechtzienden: Nee

Stembureau 16 OBS ‘t Schrijverke, locatie Luchen
Graspieper 10, 5731SP, Mierlo
Toegankelijk minder validen: Ja
Ingericht blinden en slechtzienden: Ja

Stembureau 17 d’n Intheek
Dorpsstraat 113, 5731 JH, Mierlo
Toegankelijk minder validen: Ja
Ingericht blinden en slechtzienden: Nee

Stembureau 18 Jongerencentrum Loesje
Vesperstraat 51, 5731 GR, Mierlo
Toegankelijk minder validen: Ja
Ingericht blinden en slechtzienden: Nee

Stembureau 19, 20, 23 & 24 Sporthal De Weijer
Heer van Scherpenzeelweg 22, 5731 EW, Mierlo
Toegankelijk minder validen: Ja
Ingericht blinden en slechtzienden: Nee

Coronaproof stemmen
De gemeente volgt ook tijdens de verkiezingen de corona-
richtlijnen van het RIVM op. Het stemlokaal wordt zo ingericht 
dat kiezers en stembureauleden 1,5 meter afstand van elkaar 
houden. Stembureauleden zitten achter een kuchscherm. 
Ook zijn er beschermingsmiddelen beschikbaar. Stemhokjes 
en materialen worden regelmatig schoongemaakt. Kortom, 
de verkiezing wordt ‘coronaproof’ georganiseerd.

Stemmen per brief
In verband met de huidige situatie rondom corona kunnen 
kiezers van 70 jaar en ouder per brief stemmen. Kiezers 
van 70 jaar en ouder hebben een stempluspas en overige 
stembescheiden ontvangen. 
Daar zit ook een uitleg bij. Lees die uitleg goed door. Met 
de stemplusplas en overige stembescheiden kunt u onder 
andere een briefstem uitbrengen. 

Wat moet u doen?
Stap 1: Maak op het briefstembiljet uw keuze.
• Dit mag met elke kleur.
• Doe alléén het briefstembiljet in de envelop met de tekst 

‘briefstembiljet’.
• Plak de envelop dicht.
Stap 2: Pak nu uw stempluspas erbij, die u eerder ontving.
• Zet uw handtekening op de stempluspas.

Stap 3: Stop in de retourenvelop:
• De dichtgeplakte envelop met uw briefstembiljet.
• De stempluspas.
• Plak de retourenvelop dicht. Een postzegel is niet nodig.
Stap 4: Zorg dat uw briefstem voor woensdag 17 maart 
21.00 uur aankomt.
• Doe uw briefstem vóór vrijdag 12 maart 17.00 uur op de 

post. De adresgegevens zijn voorbedrukt op de enveloppe: 
Antwoordnummer10055, 5660 VB Geldrop

• Lever deze in bij het inleverpunt van de gemeente Geldrop-
Mierlo in het gemeentehuis, De Meent 2 in Geldrop. Dit 
kan op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur tot uiterlijk 
17 maart 2021 21.00 uur.

Heeft u nog vragen?
U kunt bellen met de helpdesk voor briefstemmen via 
telefoonnummer 0800 - 1351 (dagelijks bereikbaar van 08.00 
tot 20.00 uur).

Stembureaus op 15 en 16 maart  
voor kwetsbare doelgroepen
Op 15 en 16 maart 2021 zijn er vier extra stembureaus 
voor kwetsbare doelgroepen. Mensen die ouder zijn 
dan 70 jaar of volwassenen met aandoeningen zoals 
long- of hartproblemen, diabetes, nierziektes, etc. 
behoren tot de kwetsbare doelgroepen. 
Op 15 en 16 maart kunnen zij stemmen bij een van de 
volgende stembureaus: 

Sporthal de Kievit I en II
Linze 13
5667 AH Geldrop

Sporthal de Weijer I en II
Heer van Scherpenzeelweg 22
5731 EW Mierlo

Kiezers met een beperking
Alle stembureaus zijn toegankelijk voor minder validen. 
Op 17 maart zijn er twee stembureaus ingericht met 
voorzieningen voor blinden en slechtzienden. Op deze 
stembureaus is een stemmal en soundbox aanwezig. 
Dit zijn ook hulpmiddelen voor mensen met dyslexie, 
laaggeletterdheid of een slechte handfunctie. Ook is er 
een host aanwezig die kan assisteren. 

Wijkgebouw Oranjeplein
Jan van Amstelstraat 1
5666 GE Geldrop

OBS ’t Schrijverke
Graspieper 10
5731 SP Mierlo
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Bij ‘True Friend’ draait alles om echte 
vriendschap
Landelijke primeur voor basisscholen Geldrop-Mierlo
Een heel schooljaar vol vriendenavonturen en 
-uitdagingen. Dat biedt het nieuwe initiatief ‘True 
Friend’. Deze maand gaat het eerste seizoen van start 
op basisscholen in Geldrop-Mierlo, te beginnen bij De 
Dommeldalschool op 9 maart. Daarna volgen De Vlinder 
(11 maart) en St. Jozef (15 en 16 maart). 

Samen met hun leerkracht gaan de bovenbouwers dan in 
de klas hun eerste ‘Challenge’ aan. Dat wordt een digitale 
ontdekkingsreis langs interessante plekken en instituten 
in Geldrop-Mierlo. Op die manier maken de kinderen 
spelenderwijs mee wat True Friend is en waarom het zo leuk 
is om je straks op te geven. 
Na die eerste kennismaking kan elk kind zich gratis 
aanmelden als ‘True Friend’, via www.true-friend.nl. True 
Friend is een initiatief van samenwerkende lokale partijen en 
basisscholen in Geldrop-Mierlo, samen met de gemeente.

Leefwereld van jongste generatie
Kinderen krijgen met True Friend het hele jaar door de kans 
om gratis (en coronaproof) mee te doen aan buitenschoolse 
events en activiteiten in Geldrop-Mierlo. True Friend laat 
hen zo ontdekken wat onze samenleving allemaal te bieden 
heeft. Daarvoor sluit het nadrukkelijk aan op de leefwereld 
van kinderen vanaf groep 7. Zoals samen ontsnappen 
uit Escaperoom Geldrop of je eigen filmfestival helpen 
organiseren in Centrum Hofdael. Centraal thema in al die 
avonturen is ‘echte vriendschap’. Een thema dat kinderen 
erg bezighoudt en tegelijkertijd symbool staat voor de 
gezamenlijke kracht van een gezonde, open samenleving.

Waarde voor elkaar
‘True Friend helpt deze jonge generatie om bewuster te 

beleven welke waarde ons dorp en jij 
voor elkaar hebben’, zegt wethouder 
Rob van Otterdijk (onder andere 
Jeugdbeleid en Onderwijs). ‘Dat is 
belangrijk, want de verworvenheden 
van onze open samenleving zijn soms 
zó vanzelfsprekend dat je ze niet eens 
meer ziet. Denk aan de ruimte om je mening te uiten, om 
jezelf te ontwikkelen en andere werelden te leren kennen. 
Tegelijkertijd versterk je zo de verwevenheid met ons dorp en 
met elkaar. Dat maakt deze landelijke primeur zo interessant 
voor Geldrop-Mierlo.’

Speciale App bij True Friend
Tijdens het schooljaar volgen er steeds nieuwe uitdagingen, 
aan de hand van de app die het hart vormt van True Friend 
(gratis in Apple Store en bij Google Play, of als webversie 
via www.true-friend.nl). Bovendien krijgen alle kinderen voor 
elke uitdaging de True Friend-envelop in de klas uitgereikt, 
met alles wat ze moeten weten over het avontuur dat eraan 
komt. De avonturen zijn zo gevarieerd dat er elk seizoen voor 
iedereen wat te ontdekken valt.

Uitrol in Geldrop-Mierlo
De uitrol van True Friend vraagt om intensieve samenwerking 
tussen scholen, jeugdwerk, gemeente en heel diverse 
instanties in Geldrop-Mierlo. Steeds meer lokale partijen 
sluiten zich al aan, zoals Stichting Villagemarketing, Centrum 
Hofdael, jongerenwerk LEV en Escaperoom Geldrop. En 
allemaal bieden ze specifieke inspiratie en invulling voor een 
‘eigen’ vriendenavontuur in de loop van het eerste seizoen. 
Welke avonturen dat zijn, onthult True Friend met opzet stap-
voor-stap gedurende het seizoen.

Enquête wijkplan Mierlo-Zuidoost 
Inwoners denken mee over hun wijk 
De gemeente Geldrop-Mierlo wil dat inwoners wonen 
in een prettige en veilige leefomgeving waar de buren 
omkijken en zorgen voor elkaar. Komend half jaar 
gaat een deel van Mierlo, genaamd Mierlo-Zuidoost, 
meedenken over een prettige en veilige leefomgeving en 
een gezonde en leefbare wijk, nu en in de toekomst.

Persoonlijke verhalen uit de wijk zijn belangrijk, waarbij 
de prettige punten van de wijk even waardevol zijn als de 
zorgpunten. Het liefst halen we die verhalen op in persoonlijke 
ontmoetingen. In deze coronatijd is dat onmogelijk. We 
nodigen de inwoners daarom via een schriftelijke enquête 
uit om ons te vertellen over hun ervaringen in de wijk en 
mogelijke wensen en ideeën voor de wijk. De thema’s die 
in de enquête aan bod komen zijn het wonen en opgroeien 
in de wijk, het oog hebben voor elkaar en het ontmoeten en 
verbinden van mensen uit de wijk.

In een deel van Mierlo, in dit project genoemd Mierlo-
Zuidoost, zit de enquête deze week als bijlage bij 
Middenstandsbelangen. Op de plattegrond kunt u zien over 
welk gebied het precies gaat. 

Wijkbewoners kunnen de papieren enquête invullen 
en inleveren in de speciale brievenbus in Hof van 
Bethanië of digitaal opsturen via een scan of foto naar 
wijkontwikkelingmzo@geldrop-mierlo.nl. 

De enquête kan ook digitaal worden ingevuld. Hij staat op 
onze website: www.geldrop-mierlo.nl/wijkontwikkeling-
mierlo-zuidoost. De enquête kan worden ingevuld tot  
22 maart 2021.

De resultaten zullen begin april worden gedeeld met 

de bewoners waarna er eind april gesprekken worden 
georganiseerd over verschillende onderwerpen. Zo kunnen 
we samen kansen en ideeën verzinnen om het wonen in de 
wijk nog beter te maken. 
Hopelijk kunnen deze gesprekken op locatie in de wijk, maar 
mochten de omstandigheden dat nog niet toelaten, dan 
online. In de vragenlijst kunnen bewoners aangeven of ze 
willen deelnemen aan de vervolgsessies.

Dommeldal uit  
de verf
Natuurontwikkeling in stedelijke 
omgeving

Het beekdal van de Kleine Dommel en de Dommel van 
Geldrop tot en met Son en Breugel is een prachtig 
gebied waar natuur, recreatie en cultuurhistorie 
samenkomen. Het ligt midden in de stedelijke omgeving 
van Eindhoven en omliggende dorpen. Om de kwaliteit te 
versterken moet er nog veel natuur worden toegevoegd. 
Brabants Landschap heeft, samen met anderen, het 
initiatief  genomen om de natuurdoelstellingen in dit 
gebied te realiseren. Dit in opdracht van de provincie 
Noord-Brabant. De partijen kopen daarvoor gronden 
aan. Maar particulieren en agrariërs kunnen ook zelf 
bijdragen aan natuur- en landschapsontwikkeling. 
Grondeigenaren in dit gebied ontvangen hierover een 
brief. Andere geïnteresseerden kunnen voor meer 
informatie een kijkje nemen op www.brabantslandschap.
nl/dommeldaluitdeverf.

De nieuwe natuurontwikkeling voert Brabants Landschap 
niet alleen uit. Naast Brabants Landschap hebben 
Staatsbosbeheer, Waterschap De Dommel en de gemeenten 
Nuenen, Eindhoven, Son en Breugel en Geldrop-Mierlo 
de handen ineen geslagen om in het Dommeldal het 
Natuurnetwerk Brabant te realiseren.

Natuurnetwerk Brabant
Het Natuurwetwerk Brabant is door de provincie vastgesteld. 
Het doel is om voor 2027 bestaande natuurgebieden met 
elkaar te verbinden door tussenliggende landbouwgronden 
in te richten en te beheren als natuur. Zo kan een 
robuuster, beter functionerend natuurnetwerk tot stand 
komen. Een aantal jaren geleden heette dit de Ecologische 
Hoofdstructuur. Het gebied wordt ook toegankelijk voor 
mensen om te ontspannen en te genieten van de omgeving. 

Waterberging en klimaat
In combinatie met natuur dragen de gronden in het beekdal 
ook bij aan de opvang van water en het voorkomen van 
hittestress. Juist in de stedelijke omgeving van de Kleine 
Dommel en de Dommel is deze bijdrage erg belangrijk. 

Film
Voor een indruk van het plangebied is op  
www.brabantslandschap.nl/dommeldaluitdeverf een korte 
film te bekijken.

Foto: Paul Wolff

www.facebook.com/ 
gemeente.geldropmierlo
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B E K E N D M A K I N G E N
RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Dorpsstraat 150 in Mierlo
Datum ontvangst : 25 februari 2021
Omschrijving : plaatsen overkapping en   
  verwijderen bomen
Zaaknummer : 20210090

Locatie : Burg. Termeerstraat 32 in Mierlo
Datum ontvangst : 26 februari 2021
Omschrijving : plaatsen carport
Zaaknummer : 20210091

Locatie : Genoenhuizerweg 6 in Geldrop
Datum ontvangst : 26 februari 2021
Omschrijving : verplaatsen inrit/uitweg
Zaaknummer : 20210092

Locatie : Morellenhof 13 in Mierlo
Datum ontvangst : 28 februari 2021
Omschrijving : plaatsen containerhok in voortuin
Zaaknummer : 20210093

Locatie : Luchen in Mierlo
Datum ontvangst : 1 maart 2021
Omschrijving : aanleggen ontsluitingsweg
Zaaknummer : 20210094

Locatie : Boerenzwaluw 52 in Mierlo
Datum ontvangst : 2 maart 2021
Omschrijving : verleggen inrit
Zaaknummer : 20210096

Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie : Hertogenlaan 48 in Geldrop
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20200634

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Sporkehout 44 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 3 maart 2021
Omschrijving : realiseren kelder
Zaaknummer : 20200612

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning met 
reguliere procedure (2)

Locatie : Tricotstraat 19 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 3 maart 2021
Omschrijving : bouwen garage met vliering
Zaaknummer : 20200500

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Papenvoort 96 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 3 maart 2021
Omschrijving : realiseren constructieve   
  aanpassing
Zaaknummer : 20210039

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.

MAATREGELEN AANPAK WATEROVERLAST TER 
INZAGE

In de afgelopen jaren heeft hevige regenval op diverse 
plaatsen geleid tot ernstige overlast, variërend van 
ondergelopen straten en plantsoenen tot water in 
kelders en woningen. In de afgelopen maanden hebben 
we een groot aantal maatregelen uitgewerkt waarmee 
we herhaling van de overlast willen tegengaan. De 
maatregelen liggen vanaf 11 maart gedurende 6 weken 
ter inzage en we nodigen u uit om uw mening kenbaar 
te maken.

In totaal zijn 84 maatregelen uitgewerkt op 20 verschillende 
locaties. De maatregelen lopen uiteen van kleine 
aanpassingen in het straatwerk tot de aanleg van grote 
ondergrondse waterbergingskelders. De basis voor de 
maatregelen is gelegd in de gesprekken die we gevoerd 
hebben met de bewoners. Bij de verdere uitwerking hebben 
we zo goed mogelijk gekeken naar de impact op de omgeving 
en de kosten. Wij hebben nu dus een lijst van maatregelen 
die technisch goed is (tegengaan wateroverlast) maar ook 
ruimtelijk inpasbaar en financieel haalbaar.

Inspraak
De plannen liggen van donderdag 11 maart tot en met 
woensdag 21 april ter inzage in de publiekshal in het 
gemeentehuis, De Meent 2 in Geldrop. U kunt de plannen 

Ommetje houdt lijf en geest gezond
Door corona werken veel mensen al een hele tijd vanuit huis. 
Geen vergaderingen op kantoor, maar digitaal via de computer. 
Om lijf en geest gezond te houden is lichaamsbeweging 
daarom heel belangrijk. Met startpunten bij Koninklijke 
Peijnenburg, St. Annaziekenhuis en het gemeentehuis lopen 
een tweetal wandelroutes door het centrum van Geldrop. Veel 
mensen hebben inmiddels de vergaderwandeling ontdekt als 
manier om even de benen te strekken tijdens de lunchpauze. 

De routes duren ongeveer 30 minuten en zijn herkenbaar 
aan de zilveren wegmarkeringen met gekleurde weverij-
wiebertjes. Starten kan op elk punt van de routes. Dat maakt 
het voor iedereen geschikt die in klein gezelschap op een 
actieve, gezonde manier wil vergaderen, lunchwandelen of 
gewoon even lekker een ommetje wil maken.
Kijk op www.geldrop-mierlo.nl/wandelend-vergaderen-voor-
gezondere-leefstijl voor de wandelend vergaderroutes.

ook raadplegen via de gemeentelijke website. De bij ons 
bekende contactpersonen uit de verschillende gebieden (o.a. 
de “ambassadeurs”) worden door ons persoonlijk benaderd. 

Binnen deze periode kunt u schriftelijk of mondeling op de 
plannen reageren. Schriftelijke reacties stuurt u aan het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 10101, 
5660 GA Geldrop. Uiteraard kunt u ook een e-mail sturen 
aan gemeente@geldrop-mierlo.nl. 

In verband met de verwerking stellen we het op prijs als u 
in de onderwerpregel meldt dat het gaat over “Maatregelen 
Wateroverlast, zaaknummer 1433437”. Voor mondelinge 
reacties of meer informatie kunt u contact opnemen met 
Harold Edel of Rob Elemans van de afdeling Ruimte. Zij zijn 
te bereiken via het telefoonnummer (040) 289 38 93. 

Vervolg
Gedurende de inspraakperiode verzamelen we alle reacties, 
gaan we in overleg met de waterambassadeurs en verwerken 
de reacties in de ontwerpen. Daarna zal het college de 
definitieve ontwerpen vaststellen die we vervolgens verder 
uitwerken en uitvoeren.

Uitvoering
We willen uiteraard alle maatregelen zo snel mogelijk 
uitvoeren. Maar omdat het aantal maatregelen groot is 
ontkomen we er niet aan om de uitvoering te spreiden in de 
tijd. 

Daarbij geven we prioriteit aan de locaties waar in het verleden 
de meeste en grootste overlast was. Ook maatregelen die 
eenvoudig te realiseren zijn zonder al te veel ruimtelijk impact 
pakken we als eerste op. Afhankelijk van de voortgang van 
die projecten en de beschikbare capaciteit worden andere 
projecten opgepakt. 

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 definitief besluit 
is genomen, staan zij officieel niet meer op dat adres 
ingeschreven.

Geslachtsnaam  Geboorte- Datum Voorgenomen
en voorletters datum voornemen uitschrijving 
   wegens 

Kennedy, C 10-06-1992 04-03-2021 Onbekend
Asmundela, KW 13-08-1999 04-03-2021 Onbekend
Belardinelli, F 27-08-1981 04-03-2021 Onbekend
Abdulle, SI 01-07-2000 04-03-2021 Onbekend

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 hebt 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
t.a.v. 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.



Gemeente actueel

Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - donderdag 11 maart 2021

COLLEGEBESLUITEN

BEKENDMAKING VAN VOORLOPIGE AANWIJZING EX 
ARTIKEL 6 WET VOORKEURSRECHT GEMEENTEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-
Mierlo maken op grond van artikel 7, eerste lid van de Wet 
voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij ingevolge 
het bepaalde in artikel 6 van de Wvg op 9 maart 2021 hebben 
besloten percelen voorlopig aan te wijzen als gronden 
waarop de artikelen 10 t/m 15, 24 en 26 van de Wvg van 
toepassing zijn. De betreffende percelen zijn gelegen in het 
gebied ingesloten door de Molenstraat, de Dommeldalseweg 
en de Johan Peijnenburgweg in Geldrop.

Het besluit treedt in werking de dag na bekendmaking van de 
terinzagelegging van dit besluit in de Staatscourant, te weten 
op 11 maart 2021.

Ter inzage
Het besluit met de perceellijst en kadastrale tekening ligt 
gedurende zes weken, van donderdag 11 maart 2021 tot en 
met woensdag 21 april 2021, ter inzage in het gemeentehuis 
van de gemeente Geldrop-Mierlo, gevestigd aan de Meent 
2 te Geldrop. Voor de openingstijden wordt verwezen naar 
de website van de gemeente (www.geldrop-mierlo.nl/
openingstijden).

Gevolgen
De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren 
en andere rechthebbenden op de aangewezen gronden, 
wanneer deze die gronden respectievelijk erop gevestigde 
beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan 

de gemeente Geldrop-Mierlo te koop moeten aanbieden. De 
betreffende eigenaren en beperkt gerechtigde ontvangen 
een dezer dagen bericht over de inhoud van het besluit en 
een nadere toelichting op de gevolgen hiervan.

Zienswijze
De gemeenteraad dient binnen drie maanden na de vestiging 
van het voorkeursrecht een besluit tot aanwijzing van de 
gronden op basis van artikel 3, 4 of 5 van de Wvg te nemen. In 
het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door de 
gemeenteraad te nemen besluit worden belanghebbenden in 
de gelegenheid gesteld om uiterlijk op woensdag 7 april 2021 
schriftelijk of mondeling hun zienswijzen ten aanzien van het 
voorgenomen raadsbesluit naar voren te brengen.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de 
gemeenteraad van Geldrop-Mierlo (Postbus 10101, 5660 GA 
Geldrop). Belanghebbenden die mondeling hun zienswijze 
kenbaar willen maken, kunnen contact opnemen met de 
heer Ron Smolders via telefoonnummer 040 289 38 93, 
of via zaken@geldrop-mierlo.nl onder vermelding van het 
zaaknummer: 143763.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Naast de mogelijkheid om tegen het voorgenomen besluit 
van de gemeenteraad zienswijzen naar voren te brengen, 
staat tegen het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders bezwaar en beroep open. 

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van zes 
weken dat het besluit ter inzage ligt een bezwaarschrift 
indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en 
moet ten minste bevatten:
• de naam en het adres van de indiener;

• de datum;
• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar 

is gericht;
• de gronden van het bezwaar (de motivering).

Bezwaarschriften kunnen worden gericht aan het college 
van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo 
(Postbus 10101, 5660 GA Geldrop). Het digitaal indienen 
van een bezwaarschrift is mogelijk via www.geldrop-
mierlo.nl/bezwaarschrift-indienen. Hiervoor is een digitale 
handtekening nodig (DigiD voor particulieren / E-Herkenning 
voor bedrijven).

Een belanghebbende die bezwaar heeft ingediend, kan 
tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen 
bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-
Brabant, sector bestuursrecht (Postbus 90125, 5200 MA 
’s-Hertogenbosch). Hieraan zijn kosten verbonden. Een 
verzoekschrift tot het treffen van een voorlopige voorziening 
kan ook digitaal worden ingediend. Kijk voor meer informatie 
op www.rechtspraak.nl.
Indien de gemeenteraad het besluit van het college van 
burgemeester en wethouders bestendigt in een raadsbesluit, 
kunnen belanghebbenden bezwaar (en eventueel beroep) 
instellen tegen dit raadsbesluit. Een bezwaarschrift dat wordt 
ingediend tegen het besluit van het college van burgemeester 
en wethouders, wordt ingevolge artikel 6, derde lid van de 
Wvg aangemerkt als tevens te zijn ingediend tegen het 
raadsbesluit.

Geldrop-Mierlo, 9 maart 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-
Mierlo


