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Gemeente actueel
Maandag 19 april afsluiting Vlinderlaan Buslijnen 320 en
(Wijk Luchen)
20 tijdelijk via
ventweg en
Mierloseweg
Maandag 19 april worden de asfaltdeklagen aangebracht op
de rijbaan en ﬂetspaden van de gehele Vlinderlaan. Hiervoor
is op maandag 19 april de Vlinderlaan afgesloten voor al het
verkeer. De aangelegen straten zijn bereikbaar via de route
Luchen(weg)-Distelvlinder-Koninginnenpage.
Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Bas van
Lieshout of Will van Dijk, afdeling Ruimte, te bereiken via
telefoonnummer (040) 289 38 93.

Tijdens de afsluiting van het kruispunt Mierloseweg/
Nuenenseweg in Geldrop maken de lijnbussen 320 en 20
gebruik van de ventweg. Er zijn slagbomen geplaatst ter
hoogte van huisnummer 52 en 104, zodat deze buslijnen de
haltes in Geldrop kan blijven bedienen. De werkzaamheden
duren tot 28 mei 2021.

Afvalinzameling Koningsdag

Meer informatie
De actuele dienstregeling voor de route kunt u vinden op
www.hermes.nl/nl/onze-routes/dienstregeling-en-halte-informatie.

Tijdens Koningsdag op dinsdag 27 april zamelt Cure
geen afval in. De milieustraten en de Cure klantenservice
zijn op deze feestdag ook gesloten.
Wordt normaal gesproken op dinsdag uw container voor restafval of GFT geleegd of het PBD ingezameld? Bekijk dan in
de afvalkalender op www.cure-afvalbeheer.nl/afvalkalender/
wanneer Cure de inzameling inhaalt. U kunt de afvalkalender

ook vinden via mijnafvalwijzer.nl of de Cure Afval App. De
inzameling van het oud papier vervalt op deze feestdag en
wordt niet ingehaald.
Op tijd aanbieden tijdens inhaaldagen
Mogelijk rijden de inzamelvoertuigen op een ander tijdstip
door uw straat dan u gewend bent. Zorg er daarom voor
dat uw afval op tijd buiten staat, zodat Cure uw afval kan
inzamelen. Zet uw afval daarom vóór 7:30 uur aan de straat.

Voor vragen over de reconstructie van de Mierloseweg kunt
u contact opnemen met Willy van de Westerlo, afdeling
Ruimte, te bereiken via telefoonnummer (040) 289 38 93.

Altijd op de hoogte via de Cure Afval App
Met de Cure Afval App
heeft u altijd uw eigen
afvalkalender bij de hand.
Stel
pushnotiﬂcaties
in, zodat u tijdig weet
wanneer u uw afval
buiten moet zetten.
Zo bent u
de hoogte,
feestdagen!
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bij

Informatieavond duurzaam
verwarmen op 21 april
Het landelijke Klimaatakkoord maakt dat we ook in de
gemeente Geldrop-Mierlo aan de slag gaan met het
verduurzamen van de warmtevoorziening van woningen
en gebouwen. De meeste huishoudens gebruiken nu
nog aardgas om te verwarmen en koken, maar in 2050
moeten alle gebouwen in Nederland aardgasvrij zijn.
Wilt u meer weten en uw mening geven over hoe we dit
in Geldrop-Mierlo kunnen doen? Meldt u dan aan voor de
digitale informatieavond ‘Hoe gaan we Geldrop-Mierlo
duurzaam verwarmen?’ op 21 april van 19:30 tot 20:30 uur.
Plan naar aardgasvrij
Het plan is dat we voor 2030 starten met een of enkele
buurten en uiterlijk 2050 is de hele gemeente aardgasvrij.
We beginnen nu samen met de voorbereidingen. Eerst
maken we een plan voor de hele gemeente met een planning
van buurten en daarna buurt voor buurt. Bij de digitale
informatieavond komt u meer hierover te weten en kunt u uw
mening geven.
Aanmelden digitale informatieavond
Om mee te doen met de digitale informatieavond op 21 april
dient u zich aan te melden via www.geldrop-mierlo.nl/
aardgasvrij-denk-mee. Wanneer u zich heeft aangemeld,
ontvangt u vóór de bijeenkomst een e-mail met de link naar
de digitale bijeenkomst.
Enquête
U kunt ook uw mening en ideeën geven over de toekomstige

warmtevoorziening door een enquête in
te vullen. Zo weet de gemeente wat u
belangrijk vindt. Ga naar www.geldrop-mierlo.nl/aardgasvrijdenk-mee. U kunt de enquête invullen tot en met 30 april.
Wat kan ik nu al doen?
De overstap naar aardgasvrij wonen is niet voor iedereen
makkelijk. Ook zijn nog niet alle oplossingen bekend. Uitleg
en een stappenplan naar een aardgasvrije woning vindt u
op de website van Milieu Centraal (www.milieucentraal.
nl/energie-besparen/aardgasvrij-wonen/stappenplanaardgasvrij-wonen/).
Er zijn maatregelen die u nu al kunt treffen om straks
voorbereid te zijn, zoals isoleren. Isoleren maakt uw huis
comfortabel en het verdient zich meestal in een paar jaar
terug. Huurders kunnen bij hun woningcorporatie navragen
wat de plannen zijn.

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

Meer informatie
Op de website van de gemeente www.geldrop-mierlo.nl/
samen-aardgasvrij vindt u meer informatie over uw woning
duurzaam verwarmen. Ook of er subsidie of ﬂnanciering is
voor de maatregelen die u wilt nemen.
Wilt u graag een persoonlijk gesprek over subsidies,
duurzaam wonen of het voorbereiden van uw huis op wonen
zonder aardgas? Maak een afspraak bij www.energiehuishelmond.nl. U kunt er vragen stellen. De deskundige
vrijwilligers helpen u met informatie, en denken met u mee
als u aan de slag wilt met uw woning.

www.facebook.com/gemeente.geldropmierlo
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BEKENDMAKINGEN
RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING
BOUWEN EN WONEN
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)
Locatie
: Fazantlaan 9 in Mierlo
Datum ontvangst : 2 april 2021
Omschrijving
: vervangen en wijzigen raam -en deur
kozijnen
Zaaknummer
: 20210140
Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Diepe Vaart 25 in Geldrop
2 april 2021
wijzigen voorgevel
20210142

Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Maarten Trompstraat 23 in Geldrop
5 april 2021
plaatsen pergola
20210144

Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Mierloseweg 116 in Geldrop
6 april 2021
aanleggen inrit
20210146

Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

De Hooge Akker 11 in Geldrop
7 april 2021
uitbreiden bedrijfspand
20210147

Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

De Hooge Akker 11 in Geldrop
7 april 2021
aanbrengen gevelreclame
20210148

Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Grasland 2 in Geldrop
7 april 2021
realiseren zij-uitbouw
20210149

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

:
:
:
:

Nachtegaallaan 4 in Mierlo
6 april 2021
aanpassen gevels
20210067

: Willem-Alexanderlaan 7 in
Geldrop
Verzenddatum besluit : 6 april 2021
Omschrijving
: uitbreiden zolderverdieping
Zaaknummer
: 20210064
Locatie

Locatie
Verzenddatum besluit
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Boerenzwaluw 52 in Mierlo
6 april 2021
verleggen inrit
20210096

Locatie
: Molenstraat in Geldrop
Verzenddatum besluit : 7 april 2021
Omschrijving
: aanbrengen parkeervoorziening
voor 15 parkeerplaatsen
Zaaknummer
: 20210013
Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere
procedure (2)
Locatie
Verzenddatum besluit
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Marktstraat 75 in Mierlo
7 april 2021
realiseren bed en breakfast
20210078

Ontwerpbesluit aanvragen omgevingsvergunning met
uitgebreide procedure (5)
: Burgemeester Pankenstraat in
Mierlo
Datum ter inzage : 16 april 2021
Omschrijving
: oprichten 2-kapper
Zaaknummer
: 20200383
Locatie

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 5 geldt: De besluiten
en overige stukken liggen vanaf de dag na publicatie zes
weken 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 kunt u binnen zes weken vanaf de dag
na publicatie, uw zienswijze indienen bij Burgemeester en
Wethouders, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop.
Tijdens deze periode kunt u ook een mondelinge zienswijze
indienen. U kunt alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit
indienen als u een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit. Voorwaarde is wel dat u belanghebbende bent.
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.

PUBLIEKSZAKEN
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 besloten de
persoonslijsten van deze personen niet meer bij te houden.
Daardoor staan zij ofﬂcieel niet meer op dat adres ingeschreven.
Geslachtsnaam
en voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen
wegens

Voorgenomen
uitschrijving

Roos, SMJ
Belardinelli, F
Puia, AI
Vožni, R
Ivanov, IG
Stefanov, MH
Baciu, G
Mîrzac, MS
Kennedy, CR
Asmundela, KW

28-12-1990
27-08-1981
08-05-1974
16-06-1979
16-03-1972
30-05-1979
15-07-1983
11-02-1993
10-06-1992
13-08-1999

19-02-2021
04-03-2021
11-02-2021
11-02-2021
11-02-2021
11-02-2021
11-02-2021
11-02-2021
04-03-2021
04-03-2021

Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend

Een betrokken persoon kan tegen dit besluit schriftelijk
bezwaar maken. U hebt zes weken de tijd om een brief te
sturen. 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;
• de reden waarom u het niet eens bent met dit 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.

VERORDENING GEGEVENSVERSTREKKING BASISREGISTRATIE PERSONEN GELDROP-MIERLO 2020

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van
21 januari 2020 heeft besloten tot het vaststellen van de
Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Geldrop-Mierlo 2020.

De verordening vervangt de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Geldrop-Mierlo 2014 en
treedt in werking op 14 april 2021. Vanaf die datum ligt de
Verordening voor een periode van zes weken ter inzage in
de publiekshal in het gemeentehuis, De Meent 2 in Geldrop.
De publiekshal is geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00-17.00 uur en op vrijdag van 9.00-12.30 uur. Op
deze locatie zijn voorzieningen getroffen in het kader van het
weren van het Corona-virus. De verordening is ook digitaal
te raadplegen op onze website www.geldrop-mierlo.nl.

