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Gemeente actueel
Dementievriendelijk Geldrop-Mierlo
Mensen met dementie wonen steeds langer thuis. Zij zijn
partner, familie, vriend, sportmaat of klant. Iedereen
van gemeente tot bank, van buurman tot ondernemer,
van politie tot vereniging kan iets doen om ervoor te
zorgen dat mensen met dementie en hun naasten een
volwaardig lid van onze samenleving zijn. Dat vraagt om
een positieve benadering van iedereen in de gemeente.
De gemeente Geldrop-Mierlo is dementievriendelijke
gemeente. In een dementievriendelijke gemeente kunnen
mensen met dementie zo lang mogelijk blijven meedoen
in de eigen omgeving. Wordt begeleiding op maat mogelijk
gemaakt en de kennis van dementie in de gemeenschap
vergroot, bijvoorbeeld door trainingen.
Voor meer informatie over Dementievriendelijk GeldropMierlo zie: www.geldrop-mierlo.nl/dementievriendelijkegemeente
Vergeetachtigheid of dementie?
Jong of oud, iedereen vergeet wel eens wat. Als u ouder
wordt, gaat uw geheugen anders werken, waardoor het
vaker gebeurt dat u iets vergeet. Dat is heel gewoon. Maar
wanneer is het dat niet? Kan het dementie zijn? In Nederland
hebben ruim 280.000 mensen dementie. Hiervan zijn 12.000
mensen jonger dan 65 jaar. De kans op dementie neemt
sterk toe met de leeftijd: van 10% bij mensen boven de 65
jaar tot 40% bij mensen boven de 90 jaar. Ongeveer 74%
van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd
door hun naaste familie en/of omgeving, de zogenaamde
mantelzorgers. Door de vergrijzing stijgt het aantal mensen
met dementie in 2050 in Nederland waarschijnlijk naar
620.000.
Hoe herkent u dementie?
Bij dementie gaan de hersenen steeds minder goed werken.
Vooral het geheugen van mensen met dementie gaat steeds
verder achteruit: ze kunnen dagelijkse dingen daardoor
minder goed doen (wassen, koken, aankleden). Ze kunnen
minder goed denken en plannen maken. Een aantal signalen
kan wijzen op dementie, namelijk:
- Vergeetachtigheid;
- Problemen met dagelijkse handelingen;
- Vergissingen met tijd en plaats;
- Taalproblemen;
- Kwijtraken van spullen;
- Slecht beoordelingsvermogen;
- Terugtrekken uit sociale activiteiten;
- Veranderingen in gedrag en karakter;
- Onrust;
- Problemen met zien.
Voor meer informatie over symptomen en het herkennen van
dementie zie: www.alzheimer-nederland.nl
Kwiek, beweeggroep voor mensen met (beginnende)
dementie of geheugenproblemen
Zodra het kan en mag start Dementievriendelijk Geldrop-

Mierlo! met een beweeggroep voor mensen met (beginnende)
dementie of geheugenproblemen. In de 10 groepslessen
staat bewegen en sport centraal. Ze worden gegeven
op woensdagochtend van 11.15 uur tot 12.00 uur bij
Budovereniging De Hechte Band, Margrietstraat 63 in Mierlo.
Meedoen is gratis, maar vol is vol!
Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact
opnemen met Ellen Kerssemakers van LEVgroep: ellen.
kerssemakers@levgroep.nl of 06-41 51 64 53 of De Hechte
Band: info@dehechteband.nl of 06-14 41 15 46.

Online Rondetafelgesprek over
geheugenproblemen
Maakt u zich wel eens zorgen over uw geheugen?
Of over dat van iemand uit uw omgeving?
Kijk dan mee bij een presentatie en rondetafelgesprek
over beginnende geheugenproblemen. Tijdens deze
onlinebijeenkomst krijgt u uitleg over de verschillen
tussen geheugenachteruitgang passend bij de leeftijd,
milde geheugenstoornissen en dementie.
Ook wordt er ingegaan op de oorzaken van milde
geheugenproblemen en de factoren die van invloed
kunnen zijn. Er wordt een overzicht gegeven en
suggesties gedaan voor speciﬁeke ondersteuning.
Het gesprek wordt begeleid door vrijwilligers van
Geheugenkracht Geldrop-Mierlo. Geheugenkracht is
een onderdeel van Alzheimer Zuidoost-Brabant.

Regeling tijdelijke
ondersteuning
noodzakelijke
kosten

Veel mensen hebben het op dit moment ﬁnancieel
moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen
verdwenen en ondernemers kunnen hun werk niet of
maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen
minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom
mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen
tijdelijk te helpen is er de TONK.

Wat is de TONK?
TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke
Kosten. Het is een eenmalig bedrag voor mensen die als
gevolg van de coronamaatregelen een stuk minder inkomen
hebben dan vorig jaar. En hierdoor problemen hebben met
het betalen van de woonkosten. Het gaat dan om de huur of
de hypotheek. Het is een eenmalig bedrag tussen de 750 en
1250 euro. Het bedrag hangt bijvoorbeeld af van hoe hoog
de woonlasten zijn. Bent u ondernemer en heeft u een Tozouitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.
Voor wie is de TONK?
• voor inwoners die door de coronamaatregelen in januari
2021 meer dan 25% minder netto-inkomen hebben dan
in januari 2020.
• met als gevolg problemen met het betalen van de
woonkosten.

Hoe vraag ik de TONK aan?
Voor inwoners van Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, GemertBakel, Helmond, Laarbeek en Someren wordt de aanvraag
gedaan bij Senzer. U kunt een TONK-uitkering aanvragen
vanaf medio maart tot uiterlijk 1 augustus 2021. Op
www.senzer.nl/tonk leest u meer over de voorwaarden en de
gegevens die u nodig heeft voor de aanvraag heeft voor de
aanvraag.

Wanneer: vrijdag 9 april 2021 van 15.00 tot 16.30 uur
Kosten: gratis
Aanmelden: stuur een mail naar i.lubbers@
alzheimervrijwilligers.nl
onder
vermelding
van
Rondetafelgesprek 9 april 2021! Vermeld in de mail
uw naam en telefoonnummer. Wanneer u zich heeft
aangemeld, krijgt u een bevestiging met instructie en
inlogcode toegestuurd.
Mocht u vragen hebben over het onderwerp, kunt u
contact opnemen met Ad Wilbers: 06-53 44 91 75.

18 maart wereld hergebruik dag: “iedereen een
hergebruik-held”
We kunnen allemaal Hergebruik-Helden zijn! Dat is
het thema van Wereld Hergebruik Dag 2021 (Global
Recycling Day). Doel van deze wereld dag is het
verbeteren van onze houding tegenover afval. We moeten
minder afval voortbrengen. Wegwerpen van afval moet
uitzondering worden, hergebruik regel. Zo kunnen we
wereldwijd miljoenen tonnen CO2-uitstoot voorkomen.
Herbebossing, ook in tuinen, is een aanvullende
maatregel.
Uitputting van bronnen, uitstoot van CO2
Gas, kolen, olie, mineralen: we beschouwen ze zonder
twijfel als belangrijke bronnen voor verwarming en industriële
toepassing. Onze wereld draait erop, samen met water en

Tekening: Liesbeth Dirks

lucht. Het is hoog tijd dat herbruikbaar materiaal aan dit rijtje
wordt toegevoegd. Veel ervan is goeddeels gemaakt van olie
of metaal, eindige grondstoffen dus. Ooit raakt die voorraad
op als we blijven delven. Daar komt nog bij: zwerfafval is
een groot milieuprobleem en zowel de vervaardiging als
verbranding van materialen gaat gepaard met vervuiling.
Afvalvermindering is kortom noodzaak.
Zaak van ons allen!
In 2018 riep het internationaal bureau voor recycling (BIR)
18 maart uit tot de jaarlijkse Wereld Hergebruik Dag. Het
benaderde verschillende wereldleiders om aandacht te vragen
Lees verder op de volgende pagina
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voor het groeiende afvalprobleem.
Recycling moet volgens BIR een
zaak van de gemeenschap worden,
door initiatieven te steunen die
huishoudens en bedrijven helpen om
afval als bronmateriaal te gebruiken.
De directeur-generaal van BIR
zei hierover: “De bestrijding van de klimaatcrisis is een
gezamenlijke wereldwijde inspanning waarbij we allemaal
samenwerken om afval te verminderen en recycling te
bevorderen. Door deze zevende hulpbron te gebruiken
helpen we miljoenen tonnen CO2-uitstoot besparen.

Wat kan ik nog meer doen?
Ranjit Baxi, grondlegger van de Wereld Recycle Stichting
pleit naast afvalvermindering voor een wereldwijde
herbebossingscampagne.
Herbebossing speelt immers een belangrijke rol in de
koolstofcyclus. Baxi vindt dat ieder van ons zich moet
afvragen “wat kan ik nog meer doen?” We kunnen allemaal
meer doen om het milieu van onze planeet te helpen
herstellen en behouden. De afvalstroom blijft groeien in een
beangstigend tempo dat we niet zomaar kunnen negeren.
Laten we verantwoordelijk handelen:

1. Denk na voor je iets gratis aanneemt of prullaria koopt:
hoelang blijf je er blij mee?
2. Koop lokaal. Internetwinkels gebruiken veel
verpakkingsmateriaal.
3. Koop (duurzame) producten zonder of met weinig
verpakking.
4. Veel groenten en fruit kunnen prima onverpakt mee.
5. Glas, papier en karton, drankverpakkingen, blik, plastic,
textiel, elektronica, GFT… recycle mee!
6. Verbrand geen afval in je haard of vuurkorf.
7. Als het kan, plant dan een (extra) boom of struik in je
tuin.

Buurkrachtteam Kerkakker zet zich in voor duurzame
oplossingen in en om het huis
“Met ons Buurkrachtteam in Kerkakkers in Mierlo
zoeken we samen verschillende manieren om je huis te
verduurzamen uit. Het idee daarachter is: ‘Waarom zou
iedereen het los van elkaar moeten uitzoeken, als je een
ander ook kunt helpen?’”, vertelt Berry Peters (65), één
van de leden van het Buurtkrachtteam in Kerkakkers.
Samen met Ine van Lith (50), ook lid van het team in
Mierlo, vertelt hij over het onderzoek naar duurzame
oplossingen voor in en om het huis en hoe ze die delen
met de buurt(en).
“Ik wil onze wijk graag vergroenen en duurzamer maken”,
vertelt Berry. “Ik ben zelf bouwkundig ingenieur en houd me
altijd al bezig met duurzaam bouwen. Het is belangrijk voor
je eigen welzijn om in een mooie wijk en een comfortabel
huis te wonen. Daar speelt duurzaamheid een rol in”, gaat
Berry verder. “In ons huis is de vloer geïsoleerd en er ligt
vloerverwarming in. Daarnaast hebben we zonnepanelen op
het dak gelegd.”

Buurkracht is de kracht die jij en je buren samen
hebben. De kracht om de buurt mooier, beter, groener,
veiliger of gezelliger te maken. Meer groen in je buurt,
een opruimactie, een buurt-AED, een EnergyParty of
een ﬁjne ontmoetingsplek? Samen met je buren krijg
je het voor elkaar.
Gebruik je buurkracht!
Lees meer op www.stichtingbuurkracht.nl.

Energiezuinige oplossingen voor de buurt
Berry kwam tijdens een bijeenkomst van Buurkracht in het
najaar van 2020 voor het eerst in contact met de stichting.
“Gemeente Geldrop-Mierlo had een advertentie in de krant
gezet dat die bijeenkomst gehouden zou worden. Ik ben
daarheen gegaan en werd enthousiast van het concept:
het onderzoeken van energiezuinige oplossingen met een
buurtteam en dat delen met de buurt. Zo heeft iedereen
er voordeel van”, zegt Berry. “35 mensen uit onze buurt
Kerkakkers gaven aan interesse te hebben om mee te
denken, maar het kost veel tijd en energie, dus niet iedereen
ging ermee door.
Uiteindelijk zijn we eerst met drie, later met vijftien man
concreet aan de slag gegaan. De overige willen wel op
de hoogte gehouden worden en dan meeliften met de
uitkomsten en aanbiedingen. Vanuit Buurkracht Nederland
kregen we hulp bij het opzetten van een team en inhoudelijk
deskundig advies, via Roxanne”, vertelt Berry. “De wijk heeft

vierhonderd woningen die halverwege de jaren zeventig zijn
gebouwd, daar valt nog wat te verduurzamen.”

daken. Tijdens deze twee online bijeenkomsten vertellen
de teams van onder meer Berry en Ine over hun acties
en de keuzes van de leveranciers die hebben gevonden
in de regio. Op 24 maart gaat het over zonnepanelen en
spouwmuurisolatie en op 14 april over glasisolatie en groene
daken. Aanmelden voor de bijeenkomsten kan via buurkracht.
nl/geldrop-mierlo.

24 maart online buurtbijeenkomst
Samen isoleren en zonnepanelen
aanschaffen
Op de foto Berry Peters (65) en Ine van Lith (50), twee
enthousiaste leden van het Buurtkrachtteam Kerkakkers
(Mierlo).
Werkgroepen energiebesparing
“Er zijn verschillende werkgroepen die een onderwerp
rondom duurzame energie of duurzaam leven onderzoeken:
zonnepanelen, glasisolatie, spouwmuurisolatie en groene
daken. Onze taak is om verschillende aanbieders naast
elkaar te leggen, offertes op te vragen, subsidieregelingen op
te zoeken en algemene voorwaarden te bekijken. We letten
op alle details waar je als leek niet zo snel naar kijkt. Dat
doen we allemaal op vrijwillige basis”, gaat Berry verder.
Ook Ine is betrokken geraakt bij Buurkrachtteam
Kerkakkers. Via een ﬂyer over Buurkracht die Berry bij haar
in de brievenbus deed. Ze heeft een deel van haar huis
verduurzaamd en daardoor is haar woning beter geïsoleerd.
“Ik ben erg geïnteresseerd in groene daken. Het kan een
goede oplossing zijn voor wateroverlast en dat is interessant
voor de hele straat”, vertelt Ine.
“In Mierlo is het Buurkrachtteam een succes. Ik heb onderzoek
gedaan naar glasisolatie. Ik heb diverse glaszetters
gesproken en vanuit Buurkracht Nederland kijkt er dan een
deskundige mee met de offertes die ik opvraag. Zo kan ik
de buurtbewoners een aantal glaszetters aanbevelen, dan
weten we dat de kwaliteit en prijs goed is”, zegt Ine.
“Daarnaast kun je als buurt ook collectiviteitskorting
aanvragen als je met z’n allen bijvoorbeeld zonnepanelen
wilt laten installeren. Dan is het aantrekkelijk voor de buurt én
voor bedrijven, want die hebben ineens veel nieuwe klanten
erbij. Het is veel uitzoekwerk, maar ik vond het leuk om te
doen. En: ik heb meteen nieuwe mensen leren kennen in de
buurt, dat is ook een voordeel hiervan.”
Nieuwe informatie
“Als ik me niet bij Buurkracht had aangesloten, had ik nooit
zoveel over groene daken geweten”, vertelt Berry. “Nu kan ik
meeliften op de informatie die ons team heeft uitgezocht en
overweeg ik ook een groen dak te nemen.” Ine is door haar
onderzoek voor Buurkracht meer in de isolatie en een nieuw
dak te weten gekomen. “We delen onze kennis ook met
andere buurten, zoals Skandia/Sporkehout en de Coevering
in Geldrop. Daar zijn ook buurtteams actief, maar die zijn wat
kleiner dan ons team”, zegt Ine.
Online-bijeenkomsten voor buurten Geldrop-Mierlo
Op 24 maart en 14 april houden de drie buurtkrachtteams
in Kerkakkers, de Coevering en Skandia/Sporkehout online
burenbijeenkomst over isolatie, zonnepanelen en groene

Bewoners in verschillende buurten in Geldrop en Mierlo die
interesse hebben om binnenkort hun spouwmuur te isoleren of
zonnepanelen willen, zijn op woensdag 24 maart om 19.30 uur
van harte welkom bij een onlinebuurtbijeenkomst. Het gaat om
bewoners van de buurten Skandia/Sporkehout en Coevering
in Geldrop en Kerkakkers in Mierlo. Een aantal buren is aan
de slag gegaan met een burenaanbod voor spouwmuurisolatie
en zonnepanelen en vertellen hier graag meer over. Door dit
samen te doen is het voordeliger en makkelijker.

Verduurzaming is een onderwerp dat steeds meer leeft in de
gemeente Geldrop-Mierlo. Een groep enthousiaste bewoners
in Geldrop én Mierlo heeft daarom de krachten gebundeld
en wil voor alle buren aan de slag met een mooi aanbod
voor spouwmuurisolatie en zonnepanelen. Zij gaan hiervoor
verschillende offertes van leveranciers uit de regio vergelijken
op basis van kwaliteit, service en prijs. Tijdens de bijeenkomst
presenteren zij het aanbod en vertellen over de selectie. De
eerste 50 buurtbewoners hebben zich al aangemeld voor de
bijeenkomst.

Twee buurtbijeenkomsten
Op 14 april volgt een tweede onlinebuurtbijeenkomst over
HR++ isolatieglas en groene daken. Ook daarvoor regelen
de enthousiastelingen een burenaanbod. Zet deze datum ook
alvast in je agenda!

Aanmelden
Bewoners die online aanwezig willen zijn en interesse
hebben in isolatie of zonnepanelen kunnen zich aanmelden
via www.buurkracht.nl/geldrop-mierlo. Na de bijeenkomst
kunnen bewoners meteen vrijblijvend een offerte aanvragen
via dezelfde link. Ook is er ruimte voor het stellen van
vragen via de chat. Het buurtteam is ook bereikbaar via
buurkrachtkerkakkers@gmail.com.

Over Stichting Buurkracht
Stichting Buurkracht gelooft in de kracht van buren. De kracht
om dingen samen mooier, beter, groener, veiliger, gezelliger of
duurzamer te maken in de buurt. Buurkracht helpt buren in heel
Nederland om hun buurkracht te ontdekken en te vergroten.
Door mensen bij elkaar te brengen en ze te ondersteunen met
tips, trucs en tools, zoals de buurkracht-app en de website
buurkracht.nl. Meer dan 400 buurten hebben inmiddels hun
buurkracht ingezet. Steeds vaker betrekken ook gemeenten
en overheden Buurkracht bij burgerparticipatietrajecten.
Speciaal voor deze partijen heeft Stichting Buurkracht
diverse aanpakken, meer informatie hierover is te vinden op
stichtingbuurkracht.nl.
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Gemeente actueel
BEKENDMAKINGEN
RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING
BOUWEN EN WONEN
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

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 OostBrabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA
’s-Hertogenbosch.

Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Aragorn 3 in Geldrop
5 maart 2021
plaatsen berging
20210097

Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Molenkamp 14 in Mierlo
9 maart 2021
verbouwen woonhuis
20210103

Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Hekelstraat 22 in Mierlo
10 maart 2021
legaliseren oprit/inrit
20210106

Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Heer van Rodestraat 67 in Mierlo
11 maart 2021
plaatsen overkapping
20210107

Ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet
bestuursrecht en de Gemeentewet maken burgemeester en
wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo bekend, dat bij
besluit van 9 maart 2021 de Tijdelijke regeling steunmaatregel
lokale ondernemers Geldrop-Mierlo 2021 is vastgesteld.

Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Munt 6 in Geldrop
11 maart 2021
uitbreiden woonhuis
20210108

De maatregelen ter bestrijding van het covid-19 virus treft tal
van ondernemers. Het college heeft daarom in aanvulling op
de landelijke ondersteuningsmaatregelen een lokale regeling
vastgesteld.

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere
procedure (2)
Locatie
:
Verzenddatum besluit :
Omschrijving
:
Zaaknummer
:

Fazantlaan 17 in Mierlo
9 maart 2021
aanbouwen en renoveren bungalow
20200632

Locatie
:
Verzenddatum besluit :
Omschrijving
:
Zaaknummer
:

Witte de Withstraat 39 in Geldrop
9 maart 2021
verlengen inritband
20210049

Locatie
:
Verzenddatum besluit :
Omschrijving
:
Zaaknummer
:

Heilige Geeststraat 22 in Geldrop
9 maart 2021
uitbreiden woonhuis
20210054

Locatie
:
Verzenddatum besluit :
Omschrijving
:
Zaaknummer
:

Neerlandstraat 5 in Geldrop
9 maart 2021
plaatsen erker en schoorsteen
20210047

Locatie
:
Verzenddatum besluit :
Omschrijving
:
Zaaknummer
:

Rietstraat 28 in Geldrop
9 maart 2021
plaatsen dubbele dakopbouw
20210059

Locatie
: Heuvel 22A in Geldrop
Verzenddatum besluit : 9 maart 2021
Omschrijving
: tijdelijk verbouwen van kantoor naar
mantelzorgruimte
Zaaknummer
: 20200592
Locatie
:
Verzenddatum besluit :
Omschrijving
:
Zaaknummer
:
Locatie
:
Verzenddatum besluit :
Omschrijving
:
Zaaknummer
:

Rietstraat 32 in Geldrop
9 maart 2021
plaatsen dubbele dakopbouw
20210060
Hout West in Geldrop
11 maart 2021
realiseren inrit/uitweg
20210077

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

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.

COLLEGEBESLUITEN
TIJDELIJKE REGELING STEUNMAATREGEL LOKALE
ONDERNEMERS 2021

Op basis van deze regeling kunnen lokale ondernemers
subsidie ontvangen voor gezamenlijke acties, zoals Koop
Lokaal Geldrop-Mierlo. Daarnaast is een individuele
subsidie mogelijk aan een lokale ondernemer die door de
coronamaatregelen minimaal 20 weken zijn onderneming
heeft moeten sluiten.
Eenieder kan op verzoek een afschrift van het besluit
verkrijgen.
VOORNEMEN TOT GEDEELTELIJKE INTREKKING
Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo maken op
grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
bekend dat, namens de vergunninghouder, een verzoek is
ingediend voor:
• Het gedeeltelijk intrekken van de op 1 november 2012
verleende omgevingsvergunning voor het onderdeel
“milieu” voor de inrichting aan het Heiderschoor 2,
Broekstraat 79 en Broekstraat 83 in Mierlo. Het
verzoek tot intrekking heeft betrekking op het gehele
varkenshouderijdeel. Het verzoek is ingediend op
2 december 2020.
Het verzoek tot gedeeltelijke intrekking, het voornemen
tot intrekking en andere stukken die van belang zijn liggen
van 19 maart t/m 29 april 2021 (6 weken) 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.
Binnen deze termijn kunnen zienswijzen worden ingebracht.
Voor een toelichting op de stukken, ook buiten de genoemde
uren, kunt u telefonisch een afspraak maken met Jos van
Hoeij (tel. 040 289 37 83).
De schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan ons
college van B&W, Postbus 10101, 5660 GA in Geldrop.
De zienswijzen moeten worden ondertekend en tenminste
bevatten:
• uw naam en adres;
• de datum;
• een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijzen
zijn gericht;
• de motivering/onderbouwing van de zienswijzen.
Het is ook mogelijk om, gedurende de termijn dat het
voornemen ter inzage ligt, mondeling zienswijzen in te
brengen. Hiervoor kan telefonisch een afspraak worden
gemaakt.

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het
volgende verkeersbesluit is genomen:

Aanwijzen laadplaatsen elektrische voertuigen, op de
volgende locaties (VKB 2021-01, d.d. 4 maart 2021):
• Heer van Scherpenzeelweg 11, Mierlo
• Leemkuylen 71, Geldrop
• Maluwe 14, Geldrop
• P.J. Zweegersplein 8, Geldrop
Inzage, bezwaar en beroep
Het verkeersbesluit ligt vanaf vrijdag 19 maart 2021
gedurende zes weken ter inzage in de publiekshal van de
gemeente te Geldrop (tijdens kantooruren). Ook is het besluit
digitaal in te zien via www.geldrop-mierlo.nl.
Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met een
besluit, dan kunt u binnen de genoemde termijn van zes
weken schriftelijk bezwaar maken.
U moet uw bezwaarschrift richten aan het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente GeldropMierlo, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Een bezwaarschrift
moet u ondertekenen. Verder moet u het volgende
vermelden: uw naam en adres, de datum, een omschrijving
van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de
gronden van het bezwaar. Een ingediend bezwaarschrift
betekent niet dat we het besluit niet uitvoeren.

Als u vindt dat uitstel nodig is, kunt u een verzoek om een
voorlopige voorziening indienen bij team Bestuursrecht
van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA
’s-Hertogenbosch.

WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo
maken op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit
omgevingsrecht bekend, dat er melding is ingediend op
grond van het “Besluit algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer” voor:
• Het veranderen van een inrichting (Autosloperij J. Weber)
aan de Spaarpot 114 in Geldrop. De melding is ingediend
op 18 december 2020
De melding en andere stukken die van belang zijn liggen van
26 maart 2021 t/m 8 april 2021 (2 weken) 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, telefoonnummer (040) 289 37 83.
BELEIDSREGELS BIJSTANDVERLENING
ZELFSTANDIGEN GELDROP-MIERLO 2020
Ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet
bestuursrecht en de Gemeentewet maken burgemeester en
wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo bekend, dat bij
besluit van 7 april 2020 de Beleidsregels bijstandverlening
zelfstandigen Geldrop-Mierlo 2020 zijn vastgesteld.
Deze Beleidsregels zijn vastgesteld omdat het gewenst
is regels vast te stellen over de uitleg van de wettelijke
voorschriften met betrekking tot terugvorderingsbevoegdheid
en bevoegdheden rondom rechtmatigheidsonderzoek,
omdat per 1 januari 2020 het Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004 is gewijzigd en een aanpassing van de
gemeentelijke regelgeving nodig is.
De Beleidsregels bijstandverlening zelfstandigen liggen met
ingang van donderdag 18 maart gedurende twee weken
voor eenieder ter inzage in het Informatiepunt van de
Publiekshal van het gemeentehuis, De Meent 2 te Geldrop.
Eenieder kan op verzoek tegen vergoeding van de kosten
een afschrift verkrijgen.
Er bestaat geen mogelijkheid tot het indienen van bezwaar
of beroep tegen beleidsregels.

