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LINTJESREGEN IN GELDROP-MIERLO: ZEVEN INWONERS 
GEDECOREERD 

Gemeente actueel

Traditiegetrouw verraste burgemeester Jos van Bree 
op de dag voor Koningsdag, 26 april 2022, een aantal 
inwoners in Geldrop-Mierlo met een Koninklijke 
onderscheiding. De uitreiking vond plaats bij de 
gedecoreerden thuis in Geldrop en Mierlo.

De heer H.J.W. (Hein) Crooijmans 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 
1987 - 2004  Bestuurslid en voorzitter van de Raad van 

Toezicht van de Woningbouwvereniging SWS 
te Eindhoven 

1994 - 2015  Voorzitter van KWF-kankerbestrijding, afdeling 
Eindhoven. Meneer Crooijmans was medeor-
ganisator van fondsenwervende activiteiten, 
coördinator van de lokale collecte en actief in 
de werving van vrijwilligers.

1995 - 2000  Voorzitter van de Stichting Gecoördineerd 
Open Bejaardenwerk Geldrop/Nuenen.

2001 - 2004  Voorzitter van de Stichting Vakraad voor het 
Kappersbedrijf.

2008 - 2017  Vrijwilliger bij Gastvrijheidszorg met sterren.
2008 - 2018  Vrijwilliger bij de St. Anna Zorggroep. Meneer 

Crooijmans was voorzitter van de cliëntenraad 
van de locatie Berkenheuvel en ook voorzitter 
van de centrale cliëntenraad van onderdeel 
ouderenzorg 'Ananz'. Hij zette zich in voor de 
overlegstructuur en het op peil houden van 
de cliëntenraden. Verder introduceerde hij 
het concept 'Cliëntenraad 2.0' en initieerde hij 
de huiskamerbezoeken bij cliënten en man-
telzorgers. Ook realiseerde hij een regelma-
tig overleg tussen de centrale en decentrale 
cliëntenraden, de Raad van Bestuur en de 
Raad van Toezicht waardoor de gremia beter 
werden gehoord. Bovendien had hij een be-
langrijk aandeel in de totstandkoming van de 
statuten en het huishoudelijk reglement van 
zowel de centrale als de lokale cliëntenraden. 
Hoewel hij statutair maar negen jaar voorzitter 
mocht zijn, is hij langer aangebleven ten be-
hoeve van het begeleiden van de fusie tussen 
het St. Anna en het Catharina ziekenhuis.

2014 - 2017  Lid van de Wmo Adviesraad Geldrop-Mierlo.
2018 - heden  Voorzitter van Stichting Seniorenbelangen 

Geldrop-Mierlo. Meneer Crooijmans verzorgt 
onder andere het overleg met de gemeente en 
stuurt de werkgroepen aan.

2018 - heden  Initiatiefnemer en projectleider van het senio-
renproject 'MijnHuisPast' in Geldrop en Mierlo. 
Dit programma dient senioren in beide ge-
meenten bewust te maken dat zij langer thuis 
moeten wonen en hun woonsituatie daarvoor 
tijdig moet worden aangepast. Senioren kun-
nen een woningcheck aanvragen waarna zij 
worden geadviseerd over de aanpassingen. 
Meneer Crooijmans realiseerde ook de bijbe-
horende website en wierf een team met vrijwil-
lige woonadviseurs.

Mevrouw P.D. (Pauline) van Dijk 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
1987 - heden  Bestuurslid/secretaris (vanaf 2008) van de 

Jazzdans Vereniging Sjiwa. Mevrouw Van Dijk 
coördineert de externe communicatie en orga-
niseert mede de activiteiten.

1996 - heden Vrijwilliger bij en bestuurslid van het Sint-
Nicolaas Comité Mierlo. Mevrouw Van Dijk 
stelt mede het Sinterklaasverhaal op en werft 
acteurs.

1998 - 2008  Lid van de cliëntenraad van Savant Zorg in 
Helmond. Mevrouw Van Dijk heeft bijgedragen 
aan de oprichting van de raad.

2000 - 2005  Lid van de ouderraad van het Strabrecht 
College Geldrop.

2000 – heden Vrijwilliger bij de Mediatheek van het Stra-
brecht College Geldrop. Mevrouw Van Dijk 
verzorgt de inname en uitleen van boeken, int 
boetes, wijst computers toe, houdt orde, her-
stelt oude boeken en richt tentoonstellingen in.

Mevrouw M.M.W.T. (Miranda) Doensen-de Greef
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
1986 - 2002  Vrijwilliger bij de zwemvereniging voor mensen 

met een beperking De Doorzetters in Geldrop. 
Mevrouw Doensen begeleidde de zwemmers, 
droeg zorg voor hun vervoer en ondersteunde 
bij het omkleden en het in- en uit het water 
gaan.

1995 - heden  Vrijwilliger bij de Wijkvereniging Den Akert te 
Geldrop. Mevrouw Doensen organiseert de 
tweewekelijkse kienavond voor senioren.

1998 - heden  Vrijwilliger bij het Gilde Sint Joris Zesgehuch-
ten. Mevrouw Doensen fungeerde als lid en 
coördinator van de commissie boekenbeurs, 
lid van de commissies teeravond, gildereis, 
eindejaarsbijeenkomst en Sint Jorisdag. Zij 
coördineert de collectes en sinds 2008 beheert 
zij het gebouw. Daarbij bemant zij de bar en de 
keuken, draagt zij zorg voor de voorraden en 
maakt zij schoon.

2011 - heden  Vrijwilliger bij de Zwemvereniging Thalassa 
te Geldrop. Mevrouw Doensen fungeert als 
zwembegeleider en toezichthouder binnen de 
mastergroep (recreatieve zwemmers). 

  Zij organiseert mede de activiteiten.

De heer J.M.P. (Jos) Klomp 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
2006 - 2012  Adviseur bij de Stichting Opmaat, die de fi nan-

ciën beheert van mensen die daartoe zelf niet 
in staat zijn.

2009 - 2016  Secretaris van de Stichting Dorpsstraat 113 in 
Mierlo. Meneer Klomp zette zich in voor het 
herbestemmen van een deel van de biblio-
theek tot een multifunctioneel centrum. Hij 
besteedde daartoe veel aandacht aan ener-
giezuinige en milieubewuste voorzieningen. 
Na de afronding van de verbouwing wierf hij 
nieuwe vrijwilligers.

2012 - 2022  Voorzitter van de Stichting Vrienden van Jo-
sephinehof te Zesgehuchten. Meneer Klomp 
behartigde de belangen van de bewoners van 
het zorgcentrum en initieerde en organiseerde 
diverse activiteiten. Hij droeg ook zorg voor de 
communicatie.

2014 - 2019  Vrijwilliger bij de coöperatie Morgen Groene 
Energie in Geldrop-Mierlo. Meneer Klomp 
coördineerde de afdeling en organiseerde de 
energiecafés voor de bewoners. Hij ordende 
en digitaliseerde de ledenadministratie en 
speelde een grote rol bij de fusie van twee 
coöperaties. Ook ontwikkelde hij een praktisch 
digitaal loket, dat zich inmiddels heeft uitge-
breid naar zeven gemeenten als Energiehuis 
Slim Wonen.

2014 - heden  Secretaris van en vrijwilliger bij het Platform 
Duurzaam Geldrop-Mierlo. Meneer Klomp fun-
geerde als vertegenwoordiger van de lokale 
energie-initiatieven, zoals SlimWonenPlus en 
het Energieloket. Hij gaf de website en de so-
ciale media vorm en speelde een grote rol bij 
de huidige positionering van het platform. Hij 
stelde mede het convenant met de gemeente 
samen en verbond de diverse partijen, zoals 
inwoners, ondernemers en overheden om 
duurzame ontwikkelingen te realiseren. Ook 
initieerde hij de duurzaamheidswerkgroep bij 
de lokale afdeling van de natuurorganisatie 
IVN en vertegenwoordigt hij nu het platform bij 
de werkgroep die het Energiehuis Slim Wonen 
vormgeeft.

2016 - heden  Mantelzorger/ondersteuner voor zijn twee be-
jaarde zussen. Meneer Klomp bezoekt hen 
met grote regelmaat en ondersteunt hen bij al-
lerlei klusjes.
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Mevrouw A.A.M. (Aggie) van Rooij-Hurks
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
1980 - 1984  Vrijwilliger bij Scouting Don Bosco. Mevrouw 

Van Rooij was speltakleider bij de speltak 
'kabouters' (meisjes van 7-11 jaar).

1997 - 2001  Vrijwilliger bij en penningmeester van de 
Peuterspeelzaal 'De Driewieler'. Mevrouw Van 
Rooij gaf ook twee dagdelen per week leiding 
aan de peutergroep.

1998 - 2008  Vrijwilliger bij de KBO, afdeling Geldrop. Me-
vrouw Van Rooij was ondersteuner van de 
voorzitter en hielp bij het opstellen van de 
nieuwsbrieven.

2003 - 2021  Vrijwilliger bij de Stichting Sterrenslag Zes-
gehuchten. Mevrouw Van Rooij is lid van de 
werkgroep Sponsoring en Publiciteit. Deze 
stichting verzorgde eerder de fondsenwerving 
voor de Stichting Jeugdbelangen Zesgehuch-
ten via de jaarlijkse zeskamp. Zij verzorgt de 
deelnemersadministratie en is actief in de 
fondsenwerving.

2004 - 2015  Vrijwilliger bij de Stichting Jeugdbelangen 
Zesgehuchten. Mevrouw Van Rooij verzorgt 
de administratie voor de disco-groep en ook 
de fi nanciële administratie en de declaraties. 
De stichting ging in 2015 op in de Stichting 
Plein6G.

2015 - heden  Vrijwilliger bij de Stichting Plein6G. Deze orga-
nisatie nam niet alleen de activiteiten over van 

de Stichting Jeugdbelangen Zesgehuchten 
maar beheert ook het wijkgebouw ‘De Vlerken’ 
zowel ten behoeve van jongeren als van senio-
ren. Zij is medeorganisator van de maandelijk-
se middag voor senioren en alleenstaanden.

2018 - heden  Vrijwilliger bij de Stichting Buurtcontactpunt 
Zesgehuchten (BCP). Mevrouw Van Rooij is 
contactpersoon voor het evenement 'Samen 
Eten' voor senioren. Tijdens de Coronapande-
mie onderhoudt zij de contacten met de deel-
nemers en verzorgt attenties.

De heer drs. C.F.L. (Charles) van der Velde 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
1970 – 1971 Secretaris van de Tandheelkundige Vereniging 

John Tomes.
1988 – heden Vrijwilliger bij en secretaris van het St. Catha-

rina Gilde Eindhoven. Meneer Van der Velde 
organiseert de boekenbeurzen en verzorgt het 
onderhoud van het kerkhof. Daarnaast was 
hij chauffeur voor mensen met een beperking 
voor het vervoer naar de eucharistieviering.

1992 - 2004  Secretaris van de Eindhovense Tandartsver-
eniging (ETV). Meneer Van der Velde verzorg-
de de professionalisering van de vereniging. 
Omdat er geen avond- en weekenddienst be-
stond voor tandartsen, heeft hij hiertoe mede 
het initiatief genomen en uitgevoerd.

2016 - 2020  Vrijwilliger bij de Hospice St. Annaklooster in 
Eindhoven en Verpleegtehuis Eikenburg. Me-
neer Van der Velde maakte een praatje met 
de gasten, ging met hen naar buiten, bereidde 
maaltijden en ondersteunde de verpleegkundi-
gen.

De heer W.W. (Wim) Weijmans 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
1968 - 1978  Voorzitter van de wielersportvereniging De 

Kersenlanders in Mierlo. Meneer Weijmans 
organiseerde mede de grote amateurwed-
strijden, waarbij diverse Nederlandse profes-
sionals winnaar werden. Hij zette sterk in op 
de marketing en communicatie om de koersen 
groot te maken, met name de landelijk beken-
de Kersenronde.

1978 – heden Vrijwilliger bij de carnavalsvereniging De 
Kersepit in Mierlo. Meneer Weijmans fungeer-
de/fungeert als spreekstalmeester en lid van 
de optochtcommissie. Nu adviseert hij het be-
stuur en ondersteunt hij bij de activiteiten.

1989 - 2014  Vrijwilliger bij het Mierlo's Amateur Toneel. 
Meneer Weijmans fungeerde als lid van de 
pr-commissie en wierf veel fondsen. Hij orga-
niseerde mede de jubileumvieringen en een 
theaterdag. Na de premières organiseerde hij 
standaard een feest met optredens voor het 
hele dorp.

Vlagprotocol 4 en 5 mei 
Op 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als 
teken van eerbied en respect voor de oorlogsslachtof-
fers. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept alle inwo-
ners op om op 4 mei de gehele dag de vlag halfstok 
te hangen (van zonsopgang tot zonsondergang). De 
vlag die gebruikt wordt, is de Nederlandse driekleur 
zonder wimpel.

Op 5 mei mag de nationale vlag (zonder wimpel) van 
zonsopkomst tot zonsondergang in top. Wilt u de vlag 
’s nachts laten hangen? Dan is het een goed gebruik 
de vlag te verlichten, waardoor de kleuren goed zicht-
baar zijn. De vlag mag ook gecombineerd worden met 
de gemeentevlag, provincievlag of vlaggen van ande-
re landen die bij de bevrijding betrokken waren. 

Dodenherdenking 2022
Het gemeentebestuur van Geldrop-Mierlo heet u van harte 
welkom op woensdag 4 mei bij de jaarlijkse Dodenherdenking 
op het Brits Ereveld in Mierlo. De bijeenkomst start om 
19.45 uur.

PROGRAMMA:  
• Welkomstwoord door meneer A. Verhappen van Stichting 

‘De Drie Harten’;
• Toespraak door burgemeester J. van Bree;
• Optreden door zangkoor Brigida Anúna;
• Kranslegging door burgemeester J. van Bree en 

locoburgemeester M. Jeucken;
• Last Post door Mark Snijkers trompettist Muziekkorps 

Euphonia; 
• 20.00 uur: twee minuten stilte;
• Brits en Nederlands volkslied gespeeld door Harmonie 

Sint Lucia, Muziekkorps Euphonia en Koninklijk Geldrops 
Muziekcorps en gezongen door zangkoor Brigida Anúna 
en de aanwezigen;

• Tekst door Jessie Naus Voorleeskampioen Mierlo 2022;
• Optreden zangkoor Brigida Anúna;
• Toespraak door Elena Kulahina;  
• Optreden zangkoor Brigida Anúna; 
• Toespraak door Pastoor S. van der Maazen;
• Harmonie St. Lucia, Muziekkorps Euphonia en Koninklijk 

Geldrops Muziekcorps (neerleggen bloemen door 
Scouting); 

• Gelegenheid voor het leggen van bloemen en kransen 
door particulieren;

• Optreden door Anastasia Repetylo;
• Afsluiting door meneer A. Verhappen;
• We’ll meet again door zangkoor Brigida Anúna.

Gemeentehuis gesloten 
op 5 en 6 mei 
Het gemeentehuis is gesloten op donderdag 5 en vrij-
dag 6 mei. Er is dan ook niemand telefonisch bereik-
baar. Voor storingen en calamiteiten belt u het meldin-
gennummer (040) 289 38 93.

Meer weten over
over verduurzamen
en slim besparen 
met je woning?

EnergieHuis 
Slim Wonen

over verduurzamenover verduurzamen
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Nieuwe stationsklok Geldrop onthuld 
Afgelopen woensdag onthulden wethouders Hans van 
de Laar en Rob van Otterdijk de nieuwe klok op het 
Stationsplein. Het kunstwerk is het sluitstuk van de complete 
herontwikkeling van het gebied aan de centrumzijde van het 
station. 

Klok in weversknoop 
De klok is een functioneel voorwerp, maar door zijn hoogte 
en vorm een echte blikvanger in het straatbeeld rondom 
het station. Kunstenaar Willem van der Velden is gevraagd 
een kunstwerk te maken in de vorm van een stationsklok 
dat een bijdrage levert aan het thema ‘Verweven’. Dat heeft 
hij gedaan door een weversknoop uitvergroot om de klok 
heen te vouwen. In de textielindustrie werd deze knoop 
toegepast om twee draden aan elkaar te maken op een 
manier die amper zichtbaar is in het weefwerk. Naast de link 
met het Geldropse textielverleden, staat de knoop ook voor 
de verbinding met het centrum en het station als regionaal 
knooppunt. 

Herontwikkeling stationsgebied 
Met de onthulling van het kunstwerk is de herontwikkeling 
van het gebied aan de centrumzijde van het station helemaal 
afgerond. Bij de herontwikkeling zijn de parkeermogelijkheden 
voor zowel auto’s als fi etsen uitgebreid, is de bereikbaarheid 
van het station verbeterd en heeft het stationsplein een fl inke 
opknapbeurt gehad. 

De gemeente heeft dit project uitgevoerd samen met NS 
Stations, ProRail, de provincie Noord-Brabant in het kader 
van het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost Brabant.

Meerdere overtredingen geconstateerd 
Grote controle bij vier horecabedrijven
Afgelopen donderdag is er een grote controle geweest 
bij vier horecagelegenheden in Geldrop. De controle 
werd uitgevoerd onder de vlag van het Dommelstroom 
Interventie Team (DIT) in samenwerking met de Douane, 
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en 
Senzer. De controle was gericht op naleving van de 
geldende wet- en regelgeving. De ondernemers van 
deze zaken werkten volledig aan het onderzoek mee.

Tijdens de controle werd een aantal opvallende 
zaken geconstateerd: overtreding van de Alcoholwet, 
milieuovertredingen en overtredingen van de Voedsel- 
en Warenwet. Er waren verschillende brandonveilige 
situaties en daarnaast zijn er signalen van uitkeringsfraude 
geconstateerd door Senzer. 

De NVWA heeft ter plekke meerdere boetes uitgeschreven. 
Naar aanleiding van de bevindingen van vanavond, zullen er 
bij die horecagelegenheden opnieuw controles plaatsvinden 
op het gebied van milieu, hygiëne, voedselveiligheid en 
brandveiligheid.  

Dommelstroom Interventie Team
Het Dommelstroom Interventie Team (DIT) is 
een interventieteam onder regie van de zes 
Dommelstroomgemeenten Son en Breugel, Nuenen, 

Geldrop-Mierlo, Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-
Leende. Het DIT voert controles uit bij panden en locaties 
waarvan het vermoeden bestaat dat er sprake is van 
misstanden of die niet voldoen aan wet- en regelgeving. 
Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale 
bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie 
Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale 
zekerheidsfraude en andere overtredingen. 

Handhaving
Het naleven van wet- en regelgeving is een serieuze 
zaak. In het belang van een veilige woonomgeving, neemt 
de gemeente de verantwoordelijkheid om te controleren 
op mogelijke strijdige en gevaarlijke situaties. Het 
handhavingsbeleid dat daarvoor is vastgesteld, wordt onder 
andere uitgevoerd in samenwerking met meerdere partijen.  

Melden verdachte situaties en overlast
Ook inwoners kunnen bijdragen aan een veilige 
leefomgeving. Zij kunnen verdachte situaties en/of overlast 
melden bij de gemeente of bij de politie via 0900-8844. 
Liever anoniem melden? Dat kan bij Meld Misdaad Anoniem 
via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Anonieme 
meldingen komen rechtstreeks bij de gemeente terecht en 
kunnen gebruikt worden voor onderzoek of een controle.

Mantelzorgcafé 
Geldrop-Mierlo: 
mantelzorgers ontmoeten 
mantelzorgers
Speciaal voor al onze mantelzorgers uit Geldrop-Mierlo 
organiseren wij het mantelzorgcafé. Hoe fi jn is het om 
even uw verhaal te doen bij iemand die u begrijpt, omdat 
u in hetzelfde schuitje zit of hetzelfde hebt meegemaakt? U 
bent van harte welkom bij het mantelzorgcafé om gezellig 
samen even een kop koffi e of thee te komen drinken en/of 
ervaringen uit te wisselen. Gewoon even wat tijd voor uzelf!
Tijdens de inloop is altijd één van de gastvrouwen aanwezig, 
Ricky Sanderse of Nellie de Hoon. Zij ontvangen u graag, 
dus loop gerust eens binnen! U bent van harte welkom. 

Wanneer? 
Woensdag 4 mei tussen 11.00 – 13.00 uur bij Heerenhuys 
23 in Geldrop.

Let op: het Mantelzorgcafé in Mierlo komt vanwege 5 mei 
deze maand te vervallen.

Vanaf 2 juni vindt het Mantelzorgcafé in Mierlo plaats in 
restaurant Den Heuvel aan Heuvel 2 in Mierlo. 

(Fotograaf: Marco Magielse)

Drugspanden gesloten 
Op dinsdag 19 april sloot de gemeente twee wonin-
gen in Geldrop vanwege de aanwezigheid van een 
handelshoeveelheid drugs. De woning op adres 
Sternstraat 4 is voor drie maanden dicht en de wo-
ning Sluisstraat 21 is voor vier maanden gesloten. 

De politie werd op het spoor gezet van de handels-
activiteiten door meldingen uit de omgeving. Tijdens het 
daaropvolgende opsporingsonderzoek trof de politie in 
één van de woningen meerdere hennepkwekerijen aan 
met in totaal 280 hennepplanten. In de andere woning 
is een handelshoeveelheid cocaïne aangetroffen.

Damoclesbeleid 
Het besluit is genomen op grond van het zogenaamde 
Damoclesbeleid. Drugspanden leveren vaak overlast 
op voor de woonomgeving en trekken criminele per-
sonen aan. De woningsluitingen leveren bijdragen aan 
de vermindering van de drugscriminaliteit en daarmee 
aan de vergroting van de veiligheid en leefbaarheid in 
de samenleving.

Drugsdumping in Mierlo in scène gezet 
Gemeente en politie waren organisatoren
Op initiatief van gemeente Geldrop-Mierlo en de politie 
(basisteam Dommelstroom), is er afgelopen woensdag 
een drugsdumping in scène gezet. Hierbij werden blauwe 
vaten aan de Rederijklaan in Mierlo ‘onder verdachte 
omstandigheden’ achtergelaten. Dit in de hoop dat 
voorbijgangers een melding zouden doen bij de politie en/
of gemeente. Het doel van de dumping is het vergroten van 
de bewustwording van de inwoners van Geldrop-Mierlo 
met betrekking tot drugscriminaliteit. Er zijn elf meldingen 
ontvangen. De oplettende melders krijgen een brief met 
uitleg over de actie en een kleine attentie als bedankje. 

Gevaren
De nadruk van de campagne ligt op (het herkennen van en 
het gevaar van) hennep en synthetische drugs. Daarnaast 
komen ook andere ondermijningsaspecten aan bod, zoals 
onverklaarbare luxe of intimidatie. De ‘georganiseerde 
drugsdumping’ is een vervolg op de Socialmedia-campagne 
die in de periode februari/maart in Geldrop-Mierlo is gehouden.

‘Bijtende Bende’
Op 18 mei komt de ‘Bijtende Bende’ naar de weekmarkt in 
Geldrop. De Bijtende Bende is een bus die wordt uitgebouwd 

als stand met daarbij een tentje. Daarin kunnen deelnemers een 
leerzaam 3D-spel spelen. Ook de ‘Bijtende Bende’ draagt bij 
aan het vergroten van de meldingsbereidheid onder inwoners. 
De belangrijkste signalen worden goed in beeld gebracht zodat 
bezoekers die leren herkennen. 

Wilt u meer weten over drugs of het melden van signalen van 
criminaliteit? Breng dan een bezoekje aan de ‘Bijtende Bende’ 
op het horecaplein op de Heuvel in Geldrop. We hopen u te 
mogen begroeten op 18 mei!



Onderzoek ‘Hoe kansrijk bent u?’ over de ontwikkelkansen van werkenden en van 
mkb-werkgevers 
De komende weken nodigen we werkenden en 
geselecteerde werkgevers uit de gemeenten Asten, 
Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, 
Laarbeek en Someren uit om deel te nemen aan het 
onderzoek ‘Hoe kansrijk ben jij?’. Dit onderzoek vormt 
een beeld van hoe de regio ervoor staat als het gaat om 
Leven Lang Ontwikkelen. De betreffende gemeenten 
vormen de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel en 
werken daarin samen met verschillende maatschappe-
lijke organisaties aan een vitale arbeidsmarkt. Het 
onderzoek staat op www.mijnboost.nl/hoekansrijkbenjij 
en vormt de start van een campagne rond het thema 
Leven Lang Ontwikkelen in deze regio. 

Hoewel er nu werk genoeg is, zijn er toch heel veel redenen 
om juist nu met ontwikkeling bezig te zijn. Van leuker werk 
willen tot beter betaald werk, werk waarmee u gezond oud 
kunt worden, werk waarin u talenten beter tot hun recht 
komen, werk met meer of minder uren, werk om weer te gaan 
werken na er een tijdje uit te zijn geweest of betekenisvoller 
werk. Bovendien is het goed om voorbereid te zijn op het 
werk van de toekomst. Wie had er tien jaar geleden immers 
gehoord van beroepen als vlogger, duurzaamheidsadviseur 
en Uber-chauffeur? 

En dat geldt net zo goed voor mkb-werkgevers. Want de 
manier waarop zij mensen begeleiden bij hun ontwikkeling 
is van belang bij hoe aantrekkelijk werkgevers gevonden 

worden, maar vooral bij de mate waarin personeel kan 
meegroeien met de ontwikkeling van het bedrijf. Bovendien 
zijn 99,5% van de bedrijven in deze regio bedrijven met 
minder dan vijftig werknemers. Doorgaans wordt daar 
meer gesproken over functiegericht ontwikkelen dan over 

loopbaangericht ontwikkelen, wat ook kan betekenen dat 
u mensen helpt om zich te ontwikkelen op persoonlijk vlak 
of voor een ander vakgebied. Dat laatste is ontzettend 
belangrijk om als bedrijfsleven én als inwoners wendbaar te 
blijven in een snel veranderende wereld.

Deelnemen aan het onderzoek
Tot 1 mei kunt u de online vragenlijst invullen via 
www.mijnboost.nl/hoekansrijkbenjij. 
De input van alle werkenden en werkgevers in de 
arbeidsmarktregio Helmond-De Peel is waardevol. Onder 
alle geënquêteerden worden mooi prijzen verloot, waaronder 
een luchtballonvaart over deze kansrijke regio. 

BOOST voor een leven lang ontwikkelen
Eind 2021 opende – als onderdeel van het aanjagen van 
ontwikkeling – ook loopbaanwinkel BOOST. Met een 
team van loopbaanadviseurs en talentverbinders, een 
fysieke locatie op de Brainport Human Campus en de 
website www.mijnboost.nl, is BOOST een nieuwe partner 
in de arbeidsmarktregio. Inwoners kunnen er terecht voor 
loopbaanbegeleiding, het in beeld brengen van hun talenten, 
hulp bij het vormgeven van hun cv, opleidingsmogelijkheden 
en beschikbare subsidies. Werkgevers kunnen er 
bijvoorbeeld terecht voor een leercultuurscan om te kijken 
naar het ontwikkelpotentieel en -perspectief van personeel. 

Green Deal Kantoren
Vanaf 1 januari 2023 is het voor kantoorgebouwen groter 
dan 100m² wettelijk verplicht om minimaal energielabel 
C te hebben. Als het gebouw dat niet heeft, mag het niet 
meer als kantoor worden gebruikt. De gemeente nodigt 
kantooreigenaren uit nog een stapje verder te gaan en 
hun pand te verduurzamen tot energielabel A. Dat 
kan door mee te doen aan de Green Deal Kantoren. 
De gemeente geeft kantooreigenaren dan extra 
ondersteuning om de verdere stappen te zetten.

Green Deal Kantoren
Met de Green Deal Kantoren willen we als gemeente samen 
met kantooreigenaren van Geldrop-Mierlo de krachten 
bundelen. Deelnemers aan de Green Deal Kantoren, 
spreken met de gemeente af om hun kantoor uiterlijk in 
juni 2025 verduurzaamd te hebben naar energielabel A. De 
gemeente ondersteunt alle deelnemers met:
Ø Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring.
Ø Het delen van best practices, waaronder onze eigen 

ervaringen.
Ø Informatie- en kennissessies.
Ø De inrichting van een vraagbaak en helpdesk voor vragen 

en korte adviezen.

Financieel interessant
Door de hoge energieprijzen is het fi nancieel extra 
interessant om nu alvast te verbeteren naar energielabel A.
Bovendien lopen kantooreigenaren hiermee vooruit op te 

verwachten verdergaande verduurzamingsverplichtingen 
voor bestaande panden.

Met ons eigen gemeentehuis hebben we inmiddels laten 
zien dat het kan en deze ervaring delen wij graag met u. 
Hiermee dragen we samen bij aan het terugdringen van 
onze CO2-uitstoot. 

Meedoen met de Green Deal?
Wilt u als kantooreigenaar meedoen met de Green 
Deal Kantoren? Meld u dan aan via samenduurzaam@
geldrop-mierlo.nl. Ook eventuele vragen kunt u stellen via 
dit e-mailadres. Huurt u een kantoor? Attendeer dan uw 
verhuurder op de mogelijkheid om mee te doen met de 
Green Deal Kantoren.

Verplichting energielabel C
Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (www.rvo.nl/energielabel-c-kantoren) kunnen 
kantooreigenaren meer informatie vinden over de verplichting 
van energielabel C. Op deze website staat een stappenplan 
om tot het vereiste label te komen en een subsidiewijzer. Voor 
het vaststellen en registreren van een energielabel moet een 
erkend energieadviseur ingeschakeld worden. Deze kan ook 
een maatwerkadvies opstellen over de maatregelen die nog 
nodig zijn om aan de verplichting te voldoen. Wij adviseren 
kantooreigenaren om tijdig contact op te nemen met een 
adviseur zodat er voor 1 januari 2023 een energielabel is 

geregistreerd. Via de website van 
RVO kunt u een deskundig adviseur 
vinden. 

Verplichting energielabel C
Als uw kantoorpand op dit moment 
nog niet over minimaal energielabel C beschikt, is het 
van belang om snel actie te ondernemen. Op www.rvo.nl/
energielabel-c-kantoren kunt u nagaan of de energielabel 
C-verplichting van toepassing is op uw kantoorpanden en 
welke uitzonderingen er gelden. 

Het kan ook zijn dat u nog energiebesparende maatregelen 
moet treffen om op het vereiste niveau te komen. Op de 
website van de RVO vindt u ook een subsidiewijzer en een 
stappenplan dat u kunt doorlopen om tot het vereiste label 
te komen. 

Mogelijk voldoet uw kantoor al aan de energiebesparingseisen 
van energielabel C maar heeft u het label nog niet laten 
registreren. Voor het vaststellen en registreren van uw 
energielabel schakelt u een erkend energieadviseur in. Die 
kan ook een maatwerkadvies opstellen over de maatregelen 
die u eventueel nog moet nemen om aan de verplichting te 
voldoen. Wij adviseren u om tijdig contact op te nemen met 
een adviseur om te voorkomen dat niet voor 1 januari 2023 
aan uw verzoek kan worden voldaan. U vindt een deskundig 
adviseur via de website van de RVO.Bovendien lopen kantooreigenaren hiermee vooruit op te adviseur zodat er voor 1 januari 2023 een energielabel is adviseur via de website van de RVO.

Groei mee naar een gezond klimaat!
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Extra energietoeslag voor lagere inkomens
Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 een 
eenmalige energietoeslag krijgen. Met dit extra geld kunnen zij 
een deel van de energiekosten betalen. Op 11 maart maakte 
de regering bekend dat de energietoeslag omhooggaat naar 
€ 800,- U kunt vanaf begin juni de energietoeslag aanvragen. 
U krijgt in mei een brief als u de toeslag automatisch krijgt.

Wie krijgt de energietoeslag automatisch?
Huishoudens met een laag inkomen die bij ons bekend 
zijn, krijgen de energie-toeslag automatisch. U hoeft niets 
te doen als u een bijstandsuitkering of IOAW-uitkering van 
Senzer ontvangt. U hoeft ook niets te doen als u in 2021 
gebruik heeft maakt van de regeling welzijnsactiviteiten, 
schoolkosten of collectieve zorgverzekering. U ontvangt 
begin mei bericht van ons en de toeslag wordt in de laatste 
week van mei aan u uitbetaald. 

Woont u met meerdere mensen op één adres? Dan wordt 
de energietoeslag uitbetaald aan de hoofdbewoner. De 
hoofdbewoner is de persoon die het langst ingeschreven 
staat op het adres.

Wanneer kan ik de energietoeslag aanvragen?
Heeft u een laag inkomen (tot 120% van de bijstand), 
maar heeft u de toeslag niet automatisch gekregen, dan 
kunt u vanaf 13 juni 2022 de energietoeslag aanvragen 
via www.geldrop-mierlo.nl. In de onderstaande tabel staat 
aangegeven hoe hoog uw inkomen mag zijn.

U bent  Uw netto-inkomen 
 exclusief vakantietoeslag 
 is niet hoger per maand dan
Alleenstaande € 1.244,54
Alleenstaande met AOW € 1.382,89
Alleenstaande ouder 
(thuiswonende kinderen 
tot 18 jaar) € 1.600,13
Alleenstaande ouder met 
AOW (thuiswonende 
kinderen tot 18 jaar) € 1.685,24
Gehuwd/samenwonend € 1.777,92
Gehuwd/samenwonend
met AOW € 1.872,49

Aan deze bedragen kunt u geen rechten ontlenen. 
De gemeente rekent uit of u recht heeft op de regeling.

Geen recht
Jongeren tot 21 jaar, studenten, dak- en thuislozen en 
mensen die in een inrichting wonen, hebben geen recht op 
de eenmalige energietoeslag. 

Waarom is er de energietoeslag?
De prijzen van energie zijn afgelopen maanden hard 
gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden 
euro’s extra kwijt aan de energierekening. Het rijk verlaagt 
de energiebelasting. Dat ziet iedereen terug op de 
energierekening. Voor huishoudens met een laag inkomen is 
er een extra tegemoetkoming van de regering: de eenmalige 
energietoeslag. Gemeenten mogen de energietoeslag al 
geven. Wij doen ons best om dit zo snel mogelijk te regelen. 
Dit kost helaas wat tijd.

Financiële hulp
Vraag hulp als u uw energierekening niet kunt betalen. 
Bijvoorbeeld door een betaalafspraak te maken met 
het energiebedrijf of door contact op te nemen met 
Schuldhulpverlening van de gemeente via telefoonnummer 
(040) 289 38 99. 

BEKENDMAKINGEN
RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Hulst 59 in Geldrop
Datum ontvangst : 12 april 2022
Omschrijving : huisrenovatie, nieuwe garage, 
    aanbouw
Zaaknummer : 17711189664

Locatie : Boerenzwaluw 13 in Mierlo
Datum ontvangst : 12 april 2022
Omschrijving : plaatsen zonnepanelen
Zaaknummer : 17711189971

Locatie : Nieuwenpolder 6 in Geldrop
Datum ontvangst : 14 april 2022
Omschrijving : wijziging keukengedeelte
Zaaknummer : 17711192772

Locatie : Fangorn 55 in Geldrop
Datum ontvangst : 15 april 2022
Omschrijving : wanddoorbraak
Zaaknummer : 17711193048

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergun-
ning (1)

Locatie : Heuvel 90 in Geldrop
Omschrijving : verbouwen en renoveren pand 
    naar horecabestemming
Zaaknummer : 1771968909

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere pro-
cedure (2)

Locatie : Willem-Alexanderstraat 
    ongenummerd (openbare ruimte
     nabij huisnummer 26) in 
    Mierlo 
Verzenddatum besluit : 15 april 2022
Omschrijving : rooien van drie sierkersen in 
    verband met zwamaantastingen 
    niet duurzaam te handhaven
Zaaknummer : 17711174437

Locatie : Loeswijk ongenummerd 
    (openbare ruimte nabij 
    huisnummer 21) in Mierlo
Verzenddatum besluit : 15 april 2022
Omschrijving : rooien van een kastanje in verband
    met kastanjebloedingsziekte en 
    zwamaantasting niet duurzaam te 
    handhaven
Zaaknummer : 17711173640

Locatie : Burgemeester van Lokvenstraat
    80 en 82 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 15 april 2022
Omschrijving : bouwen van een overkapping en
    uitbreiding hal/berging
Zaaknummer : 17711150354

Locatie : De Meent 2 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 15 april 2022
Omschrijving : plaatsen extra vlaggenmast
Zaaknummer : 17711163345

Locatie : Papenvoort 22 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 15 april 2022
Omschrijving : kappen van een populier
Zaaknummer : 17711098709

Locatie : Luchen in Mierlo
Verzenddatum besluit : 15 april 2022
Omschrijving : afgraven talud van bestaande
    watergang, aanleg talud t.b.v.
    woongebied, verleggen bestaande 
    watergang, aanleg overstortleiding
Zaaknummer : 17711144401

Locatie : Hooiwagen 8 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 19 april 2022
Omschrijving : bouwen vrijstaande woning
Zaaknummer : 17711125136

Locatie : Atalanta 2 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 19 april 2022
Omschrijving : plaatsen dakopbouw
Zaaknummer : 17711152926

Locatie : Boekweit ongenummerd 
    (openbare ruimte nabij 
    huisnummer 22) in Mierlo
Verzenddatum besluit : 20 april 2022
Omschrijving : rooien van twee sierkersen in 
    verband met zwamaantastingen
    niet duurzaam te handhaven
Zaaknummer : 17711172904

Locatie : Kersenstraat ongenummerd 
    openbare ruimte nabij 
    huisnummer 2) in Mierlo
Verzenddatum besluit : 20 april 2022
Omschrijving : rooien van twee sierkersen 
    doordat één een afstervende 
    kroon heeft en de ander 
    zwamaantasting en stamrot
Zaaknummer : 17711173473

Locatie : Luchenseheide 50 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 20 april 2022
Omschrijving : realiseren van een defi nitieve 
    ondersteuningsconstructie voor de 
    loopbrug tussen slibbuffer 1 en 2
Zaaknummer : 17711127842

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 bezwaar-
schrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 
10101, 5660 GA Geldrop. Als het spoed heeft, kunt u tege-
lijk 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 telefoon-
nummer (040) 289 38 93.

VERLEENDE VERGUNNINGEN APV/
BIJZONDERE WETTEN

Locatie :  Geldrop, Oudvensestraat 9
Verzenddatum besluit :  20-04-2022
Omschrijving :  Evenement: Boost voor Joost
Zaaknummer :  1143978

Locatie :  Geldrop, Bosrand 125
Verzenddatum besluit :  19-04-2022
Omschrijving :  Evenement: 50-jarig jubileum feest 
    van GLTV de Mast
Zaaknummer :  1172390
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Locatie :  Geldrop, Haagdoorn 2
Verzenddatum besluit :  20-04-2022
Omschrijving :  Geluidontheffi ng: Tuinfeest met
    Livemuziek
Zaaknummer :  1191567

Inzagetermijn en bezwaar maken?
Tegen de besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na verzenddatum van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 
5660 GA Geldrop. U kunt er ook voor kiezen om uw be-
zwaarschrift digitaal in te dienen via www.geldrop-mierlo.nl/
bezwaar-maken/. Hiervoor moet u beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD voor particulieren / 
E-Herkenning voor bedrijven).  

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-Herto-
genbosch. 

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 telefoon-
nummer (040) 289 38 93.

RAADSBESLUIT

Eerste wijziging Afstemmingsverordening Participatie-
wet, IOAW en IOAZ gemeente Geldrop-Mierlo 2018

De gemeenteraad van de gemeente Geldrop-Mierlo heeft in 
zijn vergadering van 7 maart 2022 besloten tot de volgende 

wijziging van de Afstemmingsverordening Participatiewet, 
IOAW en IOAZ gemeente Geldrop-Mierlo 2018: 

Onder Artikel 7, onder a eerste categorie, punt 2 toe te 
voegen. Punt 2 komt als volgt te luiden:

2. het niet nakomen van de in artikel 56a lid 2 Participatie-
wet neergelegde verplichting om gedurende een periode 
van zes maanden, gerekend vanaf de dag waarop het 
recht op bijstand ontstaat, mee te werken aan het door 
het college in naam van de belanghebbende verrichten 
van betalingen uit de toegekende bijstand van huur, gas, 
water en stroom en de verplichte zorgverzekering;

Dit wijzigingsbesluit treedt met terugwerkende kracht in 
werking op 1 januari 2022.
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