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Gemeente actueel

Vergadering comissie voor
bezwaarschriften

Geldrop-Mierlo op
weg naar 2040!

Op maandag 19 april 2021 komt de Commissie voor
Bezwaarschriften in het gemeentehuis, De Meent 2 te
Geldrop bijeen in een openbare hoorzitting.

In Geldrop-Mierlo denken we na over de toekomst. Hoeveel
ruimte hebben we in 2040 nodig om prettig te wonen en wat
voor woningen denken we dan nodig te hebben? Waar willen we werken en waar spenderen we onze vrije tijd? Hoe
blijven we goed bereikbaar en economisch aantrekkelijk
voor ondernemers? Hoe zorgen we voor groene wijken en
een duurzame leefomgeving? Wat willen we echt behouden
en beschermen? En hoe zorgen we voor een veilige en gezonde samenleving waarin iedereen mee kan doen?

Op de agenda staan de volgende zaken:

18:30 uur: Het bezwaar gericht tegen een last onder dwangsom, Bisschop van Mierlostraat 62 te Mierlo.

19:00 uur: Het bezwaar gericht tegen het opleggen van een
last onder dwangsom ex. Artikel 5:31a van de Algemene wet
bestuursrecht, Loeswijk 26a te Mierlo.

19:30 uur: Het bezwaar gericht tegen een last onder dwangsom inzake bijenkastjes Loeswijk 26a te Mierlo.

20:00 uur: Het bezwaar gericht tegen een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport en het legaliseren
van een bijgebouw aan de Loeswijk 26a te Mierlo.

Er zijn maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen. In dit verband vragen
wij u om contact op te nemen met het secretariaat van de
Commissie voor Bezwaarschriften indien u voornemens
bent als toehoorder de zitting bij te wonen.
Indien u als toehoorder aanwezig wilt zijn bij de hoorzitting(en),
houdt u er dan rekening mee dat de kans bestaat dat deze
pas afgelopen zijn na de start van de avondklok om 21.00
uur. Als toehoorder valt u niet onder één van de uitzonderingen.
Dit is enkel het geval wanneer u bent opgeroepen te verschijnen bij de bezwaarschriftcommissie of wanneer u
voor de uitvoering van uw werkzaamheden aanwezig dient
te zijn. U dient dit te kunnen aantonen middels een Eigen
Verklaring en de uitnodiging voor de hoorzitting, dan wel
een Eigen Verklaring en Werkgeversverklaring. De Eigen
Verklaring en Werkgeversverklaring zijn te downloaden via
www.rijksoverheid.nl.

Twee nieuwe buurt-AED’s voor Mierlo

Mierlo heeft afgelopen week twee nieuwe buurt-AED’s
in gebruik genomen. Buurtbewoners uit De Loo hebben
met een inzamelingactie de aanschaf van een nieuwe
kast voor een buurt-AED mogelijk gemaakt. Met steun
van Saassen Groep is voor de wijk Luchen een nieuwe
kast gerealiseerd. Op woensdag 31 maart werden de bijbehorende AED’s door wethouder Peter Looijmans overgedragen aan Stichting Hart voor een Hart en de wijkbewoners.

beeldige cirkel rondom het incident wonen. Deze burgerhulpverlener start met reanimeren totdat professionele hulpverlening het overneemt.
Peter Looijmans: Een buurt-AED is een belangrijk
hulpmiddel voor het veiligheidsgevoel in de wijken. Door de
locaties zorgvuldig te kiezen ligt de overlevingskans voor
slachtoffers van hartfalen aanmerkelijk hoger. Maar alleen
met voldoende gecertiﬁceerde burgerhulpverleners kunnen
we levens redden. Het kan ook uw buurman zijn!

Deze vragen raken iedereen in Geldrop-Mierlo, jong en oud,
nu en in de toekomst. Daarom kijken we vooruit, met iedereen in Geldrop-Mierlo die mee wil doen. Deze route op weg
naar 2040 beschrijven we in de Omgevingsvisie.

Enquête invullen voor 18 april
Laat ons weten hoe u de toekomst van de gemeente
Geldrop-Mierlo ziet. Op de projectwebsite www.geldropmierlo-opwegnaar2040.nl vindt u een uitgebreide enquête
met vragen en stellingen over de toekomst van GeldropMierlo. Via de knop ‘praat mee!’ kunt u vanaf 22 maart t/m
18 april uw mening geven, ideeën delen en meepraten
over verschillende onderwerpen. Maar u kunt er ook uw eigen ideeën achterlaten. Of denk mee over ideeën die door
anderen zijn ingebracht zodat we een idee kunnen laten
groeien. Wanneer u foto’s, voorbeelden of tekeningen wilt
delen kan dat door deze op te sturen naar omgevingsvisie@
geldrop-mierlo.nl. Wij voegen ze dan toe aan de website. Zo
wordt de toekomst van ons allemaal!
Liever op papier?
Download dan de pdf van de website en vul de enquête op
papier in.
U kunt hem mailen naar omgevingsvisie@geldrop-mierlo.nl
of opsturen naar Postbus 10101, 5660 GA Geldrop-Mierlo.

Nieuwe vrijwilligers gezocht
Om de inzetbaarheid van de AED’s te waarborgen voert
Stichting Hart voor een Hart periodieke controles uit op de
AED kasten en maakt ze na gebruik opnieuw inzetbaar.
Het stichtingsbestuur zoekt daarvoor naar een technisch
geschoolde vrijwilliger (m/v) die bereid is hieraan eenmaal
per maand ongeveer een half dagdeel te besteden. Ook is
er plek in het Stichtingsbestuur voor gemotiveerde jonge bestuurders.

Fotograaf Marco Magielse

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Hilde
Hess hilde.hess@levgroep.nl of met het Stichtingsbestuur:
info@hartvooreenhart.nl of telefonisch op 06 44 33 92 45.
Kijk voor informatie over de Stichting en hun activiteiten op
www.hartvooreenhart.nl.

Hulp binnen 500 meter bereikbaar
Gemeente Geldrop-Mierlo streeft ernaar dat AED’s permanent en binnen 500 meter van elkaar bereikbaar zijn in de
openbare ruimte van Geldrop en Mierlo. De overlevingskans
van een slachtoffer verhoogt wanneer hij hulp ontvangt binnen 6 minuten. De tijd die een ambulance echter nodig heeft
om in Geldrop of Mierlo te komen is gemiddeld meer dan
10 minuten. Vrijwilligers spelen dus een essentiële rol bij de
overlevingskans van slachtoffers van hartfalen.

Burgerhulpverleners in de buurt
De AED-kasten zijn 24 uur per dag beschikbaar en kunnen
alleen geopend worden met een cijfercode. Die cijfercode
wordt na de 112-melding per SMS verzonden aan maximaal
30 gekwaliﬁceerde vrijwillige reanimisten die in een denk-

Wilt u ook elke week de
nieuwsbrief ontvangen,
dan kunt u zich daarvoor
aanmelden via onze website
www.geldrop-mierlo.nl/nieuwsbrief
Fotograaf Marco Magielse

www.geldrop-mierlo.nl
www.facebook.com/gemeente.geldropmierlo
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Maak het oplichters niet te makkelijk

Zorg ook online voor jouw veiligheid!

Het aantal zaken waarbij cybercriminaliteit een rol speelde is in 2020 enorm gestegen ten opzichte van de jaren
daarvoor. Maar liefst twee derde van alle Nederlanders
zou in 2020 met een dreiging van cybercriminaliteit in
aanraking zijn gekomen. Wat kun je doen om te voorkomen dat je hier slachtoffer van wordt en wat je moet doen
als het wel gebeurt?

Wat is cybercriminaliteit?
We spreken van cybercriminaliteit wanneer een computersysteem of telefoon wordt aangevallen, wordt misbruikt voor
criminele activiteiten en daarbij schade aanricht.

Er zijn tientallen vormen van cybercriminaliteit waar u mee te
maken kunt krijgen, denk aan hacken, phishing of ransomware.
Dit kan leiden tot hoge ﬁnanciële schade, zo was in 2020
bij WhatsAppfraude de schade gemiddeld 2.800 euro per
slachtoffer en liep bij bankfraude via spooﬁng de schade op
naar gemiddeld 10.00 euro per slachtoffer.

In 5 stappen online veilig
Je kunt zelf stappen ondernemen om jouw telefoon of computer te beveiligen tegen cybercriminelen. Door vijf acties uit
te voeren kunt je er voor zorgen dat de online basisveiligheid
op orde is.

1. Zorg voor veilige wachtwoorden.
Je smartphone, computer en je accounts bescherm je
met een wachtwoord. Zorg dus voor veilige wachtwoorden.
- hoe langer het wachtwoord, hoe beter. Gebruik bijvoor
beeld een wachtwoordzin
- gebruik voor elk account een ander wachtwoord. Be
waar je wachtwoorden in een wachtwoordmanager.
- Gebruik waar het kan tweestapsveriﬁcatie.
- Houd je wachtwoorden veilig.
2. Voer regelmatig een update uit.
Door regelmatig updates te doen, zorg je dat je slimme
apparaten veilig blijven. Door middel van updates zorgen
fabrikanten dat de beveiliging van je apparaten altijd op

orde zijn. Vergeet hierbij je router niet, die vormt jouw
voordeur naar het internet.
- voer altijd direct updates uit
- stel waar het kan automatisch updaten in of zorg voor
een herinnering in je agenda.
3. Maak gebruik van een virusscanner.
Cybercriminelen kunnen kwaadaardige software op je
computer of telefoon installeren via links of bijlages in
e-mails, apps, SMS en links op websites. Een virusscanner controleert je apparaat op allerlei narigheid, zoals
virussen, malware, en kwaadaardige apps. Je hebt gratis
en betaalde virusscanners, zoek er één die bij jou past.
- kijk in de appstore of een virusscanner vaak gedown
load is en zoek recensies op.
- installeer een virusscanner op je computer, tablet en
smartphone.
4. Maak regelmatig een back up.
ls je gehackt wordt kan je alles kwijt zijn. Maak daarom
een kopie van je bestanden. Voor de zekerheid. Ransomware blokkeert alle bestanden op je computer. Als je
een back-up hebt kan je gewoon nog bij je bestanden.
Belangrijk is in ieder geval dat de back-up losgekoppeld
is van het apparaat. Als een virus ook in de back-up
komt heb je er nog niks aan. Een back-up maken werkt
verschillend voor verschillende apparaten.
- maak regelmatig een back up
- gebruik hiervoor bijvoorbeeld een externe harde schijf,
en koppel deze los na het maken van je back-up.
5. Eerst checken, dan klikken.
Een valse link kan je leiden naar een website die veilig
lijkt, maar dat eigenlijk niet is. Op zo’n valse website vragen criminelen je inloggegevens, zoals je wachtwoord en
gebruikersnaam. Als je die weggeeft kunnen criminelen
inloggen op jouw account, en dat kan je veel geld kosten.
Als je een gevaarlijke bijlage downloadt kan dit schadelijk
zijn.
- Klik niet op een link of een bijlage zonder te checken
- controleer of de link klopt via checkjelinkje.nl

Bent u toch slachtoffer geworden?
Doe altijd aangifte bij de politie (ook bij een poging). Dit kan
ook digitaal.
Meld een vals bericht ook als u geen slachtoffer bent geworden bij de www.fraudehelpdesk.nl.

Meer informatie
Kijk voor meer tips over veilig internetten op www.veiliginternetten.nl. En voor meer informatie over veilig bankieren op
www.veiligbankieren.nl.

Bescherm
je tegen
internetcriminaliteit
Voer updates altijd direct uit.
Kijk wat je nog meer kan doen op
maakhetzeniettemakkelijk.nl

Met deze vijf stappen ben je online veilig en maak je het cybercriminelen een stuk moeilijker!

Maak het internetcriminelen niet te makkelijk.
180223_poster.indd 1
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Weer veel belangstelling voor gratis vogelhuisje

Start aanpak eikenprocessierups

Afgelopen jaar heeft de aanpak ter bestrijding van de eikenprocessierups goed geholpen. Daarom gaan we ook
de komende maanden op dezelfde manier aan de slag.

Vogelhuisjes en insectenhotels
Zo zijn er weer op verschillende locaties vogelhuisjes opgehangen. Net zoals afgelopen jaar, vinden we het belangrijk
dat we dit samen met onze inwoners doen. Na een oproep
in deze krant en op sociale media ontvingen we 500 reacties van inwoners die graag een gratis vogelhuisje of insektenhotel zouden willen ontvangen. De huisjes en hotelletjes
worden deze week door de buitendienst bezorgd. Wethouder
Hans van de Laar deelde vorige week het eerste huisje uit
aan Bert Heij van tennisvereniging De Mast in Geldrop.
Wethouder Hans van de Laar: ‘Deze actie was vorig jaar een
groot succes. Daarom herhalen we deze actie ook dit jaar
weer. Door in te spelen op meer biodiversiteit brengen we de
balans op een natuurlijke manier wat meer terug.’

Fotograaf: Marco Magielse

Zorg voor een bio diverse omgeving!
Een belangrijke stap in de bestrijding van plagen is het creeren van een biodiverse omgeving. Dit is een natuurlijke
omgeving met veel verschillende bomen, plantensoorten en
dieren. Daarom heeft de gemeente op een aantal plaatsen
de bermen onder de eikenbomen ingezaaid met een speciaal kruidenmengsel dat verschillende natuurlijke vijanden
van de eikenprocessierups aantrekt. U kunt zelf ook zorgen
voor een biodiverse tuin. Vogels en insecten zijn daarbij belangrijk, omdat zij op een natuurlijke wijze zorgen voor een
balans en het bestrijden van plagen.
Maak uw tuin aantrekkelijk voor dieren
Uw tuin wordt aantrekkelijk voor dieren als ze voedsel, water,
nest- en schuilgelegenheden kunnen vinden. Plant bloeiende
planten voor de insecten en bessen dragende struiken voor
de vogels. Leg een vijver met natuurlijke oevers aan of plaats
een drinkbak. Laat bladeren, takken e.d. in de tuin liggen of
verzamel ze in een hoek van de tuin; het is nestmateriaal en
biedt een schuilplaats voor bijvoorbeeld egels.
Preventief behandelen
De gemeente start verder met het preventief behandelen
van eikenbomen met biologisch bestrijdingsmiddelen. Het
gaat om 6650 bomen. We gebruiken het biologische bestrijdingsmiddel Xentari dat veilig is voor mens en dier. Dit
middel heeft geen invloed op het milieu of grondwater. Het
biologische middel pakt alleen de rupsen en motten aan. We
doen dit niet bij de eikenbomen aan de Kleine ijsvogelvlinder
ﬁetsroute. Langs deze route is er sprake van een bio diverse

omgeving. Er zijn daar veel plantensoorten
en dieren die juist plagen zoals die van de eikenprocessierups op een natuurlijke wijze voorkomen. Als daar wel nesten
ontstaan, worden die weggezogen.

Tekening van Liesbeth Dirkse

Tips om uw vogelnestkast of
insektenhotel goed op te hangen
De waarde van een huis hangt af van drie dingen: locatie, locatie, locatie. Dat geldt ook voor nestkasten. Een
eenvoudige nestkast op een goede plek is populairder
dan een fantastische nestkast op een ongeschikte plek.

Lees verder op de volgende pagina
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1. Hang de nestkast op een rustige plek op, zodat de
vogels zich veilig voelen en naar binnen durven. Dus
niet direct naast het terras, als u daar in het voorjaar
zelf vaak zit.
2. Niet in de volle zon, dus liever niet op het zuiden.
3. Beschut tegen de wind. De invliegopening kan het
beste op het noordoosten zijn gericht, want de wind
komt in Nederland vaak uit het zuidwesten.
4. Een vrije en veilige aanvliegroute is belangrijk. Geen
takken direct voor de opening.
5. Uit de buurt van katten. Gaas om de boom kan katten
uit de buurt houden.
6. Vogels van dezelfde soort wonen het liefst tenminste
tien meter van elkaar. Voor vogels van verschillende
soorten, zoals koolmees en pimpelmees, kunnen de
kasten een meter of drie uit elkaar hangen.
7. Koloniebroeders wonen wel weer graag in groepen:
de nesten voor mussen, spreeuwen en zwaluwen
kunnen daarom wel naast elkaar hangen.
8. Hang de nestkast stevig op, zodat hij niet kan gaan
slingeren of vallen.
9. Tip alvast voor het najaar. Hang een nieuwe kast op
in het najaar. Vogels kunnen er al aan wennen en de

kast gebruiken als slaapplek. En… maak de kast elk
jaar in september of oktober weer schoon. Met kokend water.
Ga voor meer informatie naar: www.vogelbescherming.
nl/in-mijn-tuin/nestkasten/nestkasten-ophangen

Tips voor de plaatsing van een insectenhotel
1. De beste plek voor het hotel is daar waar de zon enige
uren op schijnt. Een redelijk warme plek dus. De ingang
kun je hiervoor het beste naar het zuidoosten richten. Enige beschutting tegen de regen is wel wenselijk.
2. Plaats het hotel altijd minimaal een meter van de grond
af. Dit kan op een natuurlijke verhoging zijn of u kunt het
hotel ergens aan ophangen.
3. Denk goed na over de plek en verplaats hem daarna niet
meer. Het verplaatsen kan de insecten dusdanig verstoren dat ze dit niet overleven.
4. Als er veel (bloeiende) bloemen in de buurt zijn van het
kastje, heeft u de meeste kans op bezoek van vlinders,
hommels en solitaire bijen.
5. Een insectenhotel hoeft u niet schoon te maken. Wel kunt
u eventuele spinnenwebben wegvegen. Hoewel ook dat
de natuur is, zou het toch zonde zijn als je insectenbezoek
wordt verstoord door een spin…
6. Het hotel kunt u het hele jaar door plaatsen. Het kan wel
een tijdje duren voordat er bezoekers in gaan wonen, dus
heb geduld.

Het is lente in 9 stappen je eigen kruidentuin

Door Marije van der Park

De lente is er, je voelt het aan
de zon en ziet het aan de natuur. De bollen steken hun kopjes op, de narcissen bloeien
al volop! Voel je het ook bij
jezelf? Begint het weer te kriebelen in je en wil je, je huis opruimen en je tuin klaar maken
voor een nieuw seizoen? Of iets
anders doen?

Wil je eindelijk je tuin omgooien, meer eten uit je tuin maar
geen moestuin aanleggen? Wil je meer buiten zijn met de
kinderen en ze ook nog spelenderwijs wat leren? Of eindelijk
die kruiden zelf plukken uit je eigen tuin in plaats van telkens die potjes van de supermarkt? Wat je ook wil met je
tuin, meer bijen en vlinders of een duurzamer en gezonder
leven. Het kan gewoon en dat kan in kleine stappen ook als
je geen groene vingers hebt!

Er zijn namelijk heel veel eetbare en bruikbare planten met
meerdere functies en je hoeft daarvoor geen moestuin aan
te leggen. Want in een gezonde tuin plant je vooral vaste
planten die eetbaar zijn voor mens en dier en dus elk jaar terugkomen! Eenjarige groentes en kruiden zaai of plant je ter
aanvulling. Geweldig toch? Kruiden zijn mooi en een goede
voedingsbron voor mens en dier, je kunt ze gebruiken in je
eten, zo vers geplukt en de bloemen geven nectar voor de insecten! En dat heeft de natuur hard nodig, zo is er overvloed
voor iedereen. Daar word je toch blij van?

Stap 1
Kijk in de tuin of er een plek is dicht bij de keuken waar je een
kruidenspiraal, een kruidenperk/vak of potten met kruiden
kunt aanleggen. Want hoe dichter bij je keuken hoe sneller
je het gebruikt. Zon is wel nodig, want alleen van schaduw
houden kruiden niet.

Stap 2
Maak een lijst met kruiden die je veel gebruikt of
lekker vindt.

Want dan weet je zeker dat je ze gaat gebruiken. Maak een
top 3 of 5 (ligt aan hoeveel ruimte of budget je hebt) en begin
daar eens mee.
Stap 3
Zoek van deze kruidensoorten broertjes en zusjes. Als je bijvoorbeeld tijm hebt opgeschreven, kijk dan eens wat voor
soorten tijm er allemaal zijn en kies er dan 2 of liever nog 3
verschillende soorten uit. Als je 3 kruiden hebt uitgekozen
plant (of zaai) je straks van elke variant 1 of 2 aan. In totaal
dus 9 of 18 aan! Dit heet biodiversiteit, meerdere variaties
van 1 soort. Dit trekt namelijk verschillende insecten aan en
je raadt het al, daar houdt de natuur van!
Stap 4
Maak het plantbed of de pot klaar. Bij een plantbed knip je
wat er aan planten groeit af en bedekt dit met karton, dakpansgewijs. Zo blijft de voeding in de bodem en sterven de
planten af. Hierop komt compost, 10 tot 15 cm.
In een pot of bak van minimaal 50/60 cm doorsnede doe je
onderin scherven of karton, ook dakpansgewijs zodat er nog
lucht tussen zit. Dit zorgt ervoor dat het water door het gat er
niet meteen uit loopt. In de pot doe je een mix van compost
en aarde, geen tuinaarde of potgrond met turf kopen. Tenzij
je wilt bijdragen aan de verhoging van CO2 uitstoot.... Haal
de aarde en compost het liefst uit je eigen tuin maar als je
geen tuin hebt dan zal je even moeten zoeken.
Waarom geen turf? Omdat turf niet persé bevat wat de plant
nodig heeft. Turf is heel arm aan voedingsstoffen. Het enige
wat het geeft is een bepaalde zuurheid en niet eens van de
juiste soort. Turf is heel slecht voor het leven op aarde. Turfwinning is in Nederland al sinds de jaren 70-tig verboden. De
industrie is sindsdien verhuisd naar Oost-Europa. Gewonnen’ klinkt positief, maar het is destructieve afgraving van
enorme natuurgebieden.
Stap 5
Bedek de bodem, je kunt met wat bladeren, snoeisel of stro
de aarde bedekken. Een laag van ongeveer 5 cm. Dit heet
mulchen. Zo zorg je ervoor dat de bodem vocht vasthoudt
en het bodemleven gevoed wordt. In praktijk betekent het
minder water geven en dat is natuurlijk ﬁjn.
Stap 6
Planten of zaden kopen. Wil je snel kunnen oogsten dan kan
je het beste voor planten gaan. Wil je de natuur zijn gang

laten gaan, word je blij van een plant te zien groeien van
zaadje tot plant of heb je een kleiner budget dan is zaaien de
beste keuze. Ga bij beide het liefst voor biologisch, waarom?
Omdat je dan zeker weet dat er geen schadelijke pesticiden
en kunstmest is gebruikt. En zeg nu zelf wil jij pesticiden
eten? En als het niet goed voor ons is, is het zeker niet goed
voor de natuur. Je lokale tuincentrum heeft vaak al biologische kruiden en zaden.
Zorg dat je bij de zaden geen Hybride F1 (genetisch gemodiﬁceerde zaden) koopt deze zijn schadelijk voor de bijen en
andere insecten en zij geven geen zaden die een nieuwe
plant kunnen worden.

Stap 7
Planten is het gunstigste in de ochtend op een niet te hete
dag. In de winter of het begin van de lente is het goed weer
om te planten (zolang het maar niet vriest). Ga je zaaien dan
moet je nog even langer wachten, meestal tot einde van de
lente tot na ijsheiligen in mei.

Zaai of plant in ieder geval zo dat er variatie ontstaat. Hoe
doe je dit? Plant bijvoorbeeld de Tijm, Rozemarijn en Salie
van hoog naar laag. Achteraan de hoogste plant. In dit geval
is dat de Rozemarijn (1 tot 1,5 meter hoog), dan de Salie (60
tot 1 meter) en de Tijm 15 tot 30 cm) blijft het laagst.
Zorg dat je in het plantvak water giet, zodat de bodem al
vochtig is voor de wortels.Kijk goed naar de zon, je plant zo
dat de zon op alle planten schijnt (als ze daarvan houden). De
Rozemarijn is in dit geval de laatste waar de zon op schijnt.
Zorg dan dat de bodem om de planten of zaden bedekt blijft.
Zorg bij zaden wel dat er voldoende licht komt bij de zaden.
Dus de mulchlaag tijdelijk weghalen totdat de stekjes 5 cm
zijn of heel luchtig zodat de zon erdoor kan.
Stap 8
Water geven (alleen als het nodig is in de eerste periode om
de 3 tot 5 dagen), genieten en geduld hebben!

Stap 9
Je eerste oogst. Ruik, proef en geniet! Niets is zo heerlijk als
vers geplukte kruiden, groenten of fruit
Veel plezier en geniet van de lente om dit stap voor stap in
gang te zetten. Leuk als je deelt of het je geholpen heeft om
een eerste stap te zetten.

Groei mee naar een gezond klimaat!
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BEKENDMAKINGEN
RUIMTE/RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

: Dwarsstraat ongenummerd
(openbare ruimte nabij
huisnummer 121) in Geldrop
Datum ontvangst : 25 maart 2021
Omschrijving
: rooien één Amerikaanse eik in verband
met zwamaantasting
Zaaknummer
: 20210123

Locatie

Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Vlasstraat 21 in Geldrop
27 maart 2021
realiseren inrit/uitrit
20210127

Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Roggeland 1 in Geldrop
28 maart 2021
plaatsen carport
20210128

Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Tricotstraat 17 in Geldrop
28 maart 2021
plaatsen dubbele dakopbouw
20210129

Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Bosrand 40 in Geldrop
29 maart 2021
plaatsen dakkapel
20210130

: Burgemeester Verheugtstraat 29 in
Mierlo
Datum ontvangst : 29 maart 2021
Omschrijving
: plaatsen carport
Zaaknummer
: 20210131

Locatie

Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Kleine Vos 2 in Mierlo
29 maart 2021
plaatsen veranda
20210133

: Winkelcentrum Coevering 15 in
Geldrop
Datum ontvangst : 30 maart 2021
Omschrijving
: realiseren luifel
Zaaknummer
: 20210136

Locatie

Locatie
: Hekelstraat 3 in Mierlo
Datum ontvangst : 31 maart 2021
Omschrijving
: verbouwen, uitbreiden en
moderniseren woning
Zaaknummer
: 20210137

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere
procedure (2)

Locatie
Verzenddatum besluit
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Langenakker 90 in Mierlo
30 maart 2021
uitbreiden woonhuis
20210055

Locatie
Verzenddatum besluit
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Korte Kerkstraat 15 in Geldrop
30 maart 2021
veranderen gevel
20210041

Locatie
Verzenddatum besluit
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Hertogenlaan 48 in Geldrop
30 maart 2021
uitbreiden woonhuis
20200634

Locatie
: Waterpoort 26 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 30 maart 2021
Omschrijving
: plaatsen airconditioner met buiten
unit
Zaaknummer
: 20210031

Locatie
Verzenddatum besluit
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Knippekamp 12 in Mierlo
31 maart 2021
intern verbouwen woonhuis
20210114

Locatie
: Legolas 19 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 31 maart 2021
Omschrijving
: plaatsen erker en vervangen
enkele kozijnen
Zaaknummer
: 20210122
Verleende aanvraag omgevingsvergunning met
uitgebreide procedure (4)
Locatie
Datum ter inzage
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Gijzenrooiseweg 13 in Geldrop
1 april 2021
wijzigen brandmeldinstallatie
20200391

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 4 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.

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING /
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 (SMA B.V.) aan de Industrieweg 2 / Tramweg 35 in Mierlo in Geldrop. De melding is ingediend op 3 maart 2021
De melding en andere stukken die van belang zijn liggen
van 9 t/m 22 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.

VERGUNNINGEN APV
EN BIJZONDERE WETTEN
Verleende exploitatievergunningen
Locatie
Verzenddatum besluit
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Mierloseweg 90 Geldrop
30 maart 2021
exploitatievergunning horecabedrijf
73247

Locatie
Verzenddatum besluit
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Trimpert 25 Mierlo
19 maart 2021
exploitatievergunning B&B
113549

COLLEGEBESLUITEN
INTREKKEN GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS

Het college van burgemeester en wethouders van GeldropMierlo heeft op 2 april 2021 besloten:
• de gehandicaptenparkeerplaats vlak bij de woning
Lochtenberg 5 in Mierlo in te trekken
• de gehandicaptenparkeerplaats vlak bij de woning Pieter
Nuytsstraat 104 in Geldrop in te trekken
• Dit verkeersbesluit en de plattegrond met de precieze
locatie ligt vanaf 9 april 2021 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.geldropmierlo.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.
AANLEG GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Het college van burgemeester en wethouders van GeldropMierlo heeft op 2 april 2021 besloten:
• een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen nabij Elanor 2 in Geldrop te weten nabij de woning

Dit verkeersbesluit en de plattegrond met de precieze locatie ligt vanaf 9 april 2021 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.geldropmierlo.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.
ANTERIEURE OVEREENKOMST EMOPAD 96 –
HOUT WEST GELDROP

Burgemeesters en wethouders maken bekend dat de gemeente Geldrop-Mierlo op 30 maart 2021 een anterieure
overeenkomst heeft gesloten als bedoeld in artikel 6.24 van
de Wet ruimtelijke ordening. De overeenkomst betreft het initiatief voor de (her)ontwikkeling van het perceel Emopad 96
– Hout West in Geldrop door de bouw van een vrijstaande
woning aan de weg Hout West.

In de overeenkomst staan de afspraken die de gemeente en
de initiatiefnemer gemaakt hebben over de uitvoering van de
activiteiten die nodig zijn om het initiatief mogelijk te maken
en over de vergoeding van de kosten die zijn verbonden aan
de medewerking van de gemeente aan het plan.

Lees verder op de volgende pagina

Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - donderdag 8 april 2021

Gemeente actueel
Tegen de overeenkomst is geen bezwaar of beroep mogelijk.
Over het ontwerp voor de voor het plan benodigde omgevingsvergunning kunt u wel uw mening geven.
Dit ontwerp is nog in ontwikkeling en wordt op een later moment ter inzage gelegd. Houdt u deze pagina in de gaten
voor meer informatie.
Een korte beschrijving van de inhoud van de anterieure overeenkomst ligt van vrijdag 9 april 2021 tot en met donderdag
20 mei 2021 ter inzage in het gemeentehuis aan de Meent 2
in Geldrop.
Wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar zaken@
geldrop-mierlo.nl onder vermelding van het zaaknummer:
91091, of bel naar 040 289 38 93 en vraag naar een medewerker Grondzaken.
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
en voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen
wegens

Voorgenomen
uitschrijving

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND
PARTICIPATIEWET GELDROP-MIERLO 2020

Coppens, ITM

22-01-1991

30-03-2021

Onbekend

Het college van burgemeester en wethouders van GeldropMierlo heeft in de vergadering van 30 maart 2021 besloten
tot het vaststellen van de Beleidsregels bijzondere bijstand
Participatiewet Geldrop-Mierlo 2020.

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.

In de Beleidsregels bijzondere bijstand Participatiewet
Geldrop-Mierlo 2020 zijn de regels vastgelegd waarin de inwoners kunnen zien onder welke voorwaarden en voor welke
kosten zij in beginsel in aanmerking komen voor bijzondere
bijstand.
Tevens is het voor de uitvoering van belang hoe moet worden
omgegaan met de verstrekking van de bijzondere bijstand
aan haar inwoners.
Inzien
U kunt de genomen besluiten vanaf vandaag voor een periode van zes weken tijdens reguliere openingstijden inzien
in het informatiecentrum van het gemeentehuis aan De
Meent 2 in Geldrop.
U kunt ze ook digitaal raadplegen via: www.geldrop-mierlo.nl.
Contact
Voor vragen over de Beleidsregels bijzondere bijstand Participatiewet Geldrop-Mierlo 2020 kunt u contact opnemen met
dhr. G. Wunderink, telefoonnummer (040) 289 37 83. Hij is op
maandag en dinsdag aanwezig.

