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Gemeente actueel
Lintjesregen in Geldrop-Mierlo:
vijf inwoners gedecoreerd
Op maandag 26 april heeft burgemeester Jos van Bree
traditiegetrouw een aantal inwoners in Geldrop-Mierlo
met een Koninklijke onderscheiding verrast. Omdat
de geldende coronamaatregelen het nog niet mogelijk
maakten om met veel mensen bij elkaar te zijn, heeft de
uitreiking in kleine kring en op afstand plaatsgevonden.
Mevrouw B.A.J.M. (Dea) Adriaens-Jansen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
1982 – 2020
Diverse functies bij KWF Kankerbestrijding KWF Braakhuizen-Zuid.
Vanaf 1988 tot november 2002
nam zij alle bestuurlijke taken op
zich voor geheel KWF-Geldrop.
Vanaf die tijd is ze secretaris van
KWF Kankerbestrijding Geldrop.
Sinds 2010 was zij voorzitter en
collectecoördinator
van
KWF
Kankerbestrijding Geldrop.
1995 - heden
Diverse functies bij Reumafonds Nederland. De eerste
jaren was ze collectant, vanaf 2006 is ze blokhoofd/
wijkhoofd van comité Geldrop.
2007 - 2020
Diverse functies bij het Geldrops Gemengd Koor.
Decoranda was vanaf 2007 betrokken bij bestuurlijke
zaken. Sinds 2010 was ze vicevoorzitter van de
vereniging, sinds 2012 voorzitter en vice-penningmeester.
Als voorzitter coördineerde ze alle concerten, vieringen,
rommelmarkten en uitstapjes.
2014 - heden
Gastvrouw in het Dienstencentrum St. Jozefplein, dat
thans ressorteert onder de LEV (Leven En Verbinden)
-groep, Wijkvereniging Braakhuizen Zuid. Verder
ondersteunt zij bij activiteiten die door de wijkvereniging
worden georganiseerd, zoals ﬁetstochten en de
kerstmarkt.
Mevrouw J.H.P. (Hanny) van Gestel
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
1987 – heden
Coördinator, wijkhoofd, collectant
voor Reumafonds Nederland. Ze
stuurt in Geldrop wijkhoofden en
collectanten aan.
1988 - 2002
Vrijwilliger
bij
Parochie
Coevering. Ze was lid van de
Parochievergaderingen van 1998 tot 2002. Ze was de
begeleider van het kinderkoor. Verder hield ze zich bezig
met de werkgroepen eerste communie, catechese en
gezinsviering.
2000 – heden
Vrijwilliger bij Ananz, locatie Berkenheuvel, onderdeel
van St. Anna Zorggroep. Decoranda is actief binnen
de Dienst Geestelijke Verzorging en coördineert vanaf
2000 wekelijks de kerkdienst binnen Berkenheuvel. Ze
organiseert voorts vier keer per jaar herdenkingsvieringen
voor nabestaanden van overleden bewoners. Ze leidt
de versiergroepen voor diverse thema’s zoals carnaval,
advent, Kerstmis en Pasen. Verder ondersteunt
decoranda bij diverse activiteiten zoals Ananz beweegt en
muziekavonden.
2011 - heden
Penningmeester van Kerkgemeenschap De Goede
Herder/ Oase, een onderdeel van de Synodal Catholic
Church.
Meneer J.H. (Hans) Tielemans
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
1986 - dec 2019
Vrijwilliger bij de Korenmolen het
Nupke te Geldrop. Betrokkene
fungeerde
als
molenaar
en
beheerder en wordt omschreven
als ambassadeur van het cultuur-

historisch erfgoed. Daarnaast verzorgde hij rondleidingen
en onderhield hij het contact met de gemeente met
betrekking tot het groot onderhoud. Tevens heeft hij zorg
gedragen voor de werving van medevrijwilligers.
1994 - 2013
Bestuurslid/secretaris van de Peellandse Molenstichting
te Lieshout. Betrokkene ondersteunde bij de organisatie
van de activiteiten, onder andere bij het samenstellen van
het Peellands Molennieuws.
2015 - heden
Vrijwilliger bij het Weverijmuseum Geldrop. Betrokkene
draagt zorg voor de renovatie, het onderhoud en het
beheer van het waterrad.
Meneer W.L.A.M. (Wijnand) Meijer
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
1986 – 1992
Secretaris van de Stichting Brigida,
de koepelorganisatie van drie
basisscholen, kleuterscholen en een
mavo. Betrokkene ondersteunde
met betrekking tot het budget, de
onderwijskwaliteit, de roosters,
het onderhoud en het personeel.
Daarnaast onderhield hij het contact met het ministerie.
1991 - 2005
Ondersteuner van diverse goede doelenprojecten
in Kenia vanuit het Sint Joriscollege te Eindhoven.
Betrokkene organiseerde mede de inzamelacties, zoals
een lesmarathon, wandel- en ﬁetsroutes en begeleidde
leerlingen tijdens de werkvakanties.
1995 - heden
Penningmeester van de vereniging Hockey Geldrop
(1.100 leden). Betrokkene draagt zorg voor de ﬁnanciëleen ledenadministratie.
1998 - 2009
Vrijwilliger bij de Vereniging van huis- en grondeigenaren
Het Eversveld te Geldrop. Betrokkene fungeerde als lid
van de onderhoudscommissie.
2002 - 2009
Penningmeester van de Stichting Hockeybelangen
Geldrop, die fondsen werft voor de hockeyvereniging.
Betrokkene zette zich in voor een stabiel sponsorbestand.
2018 - heden
Penningmeester-secretaris van de Stichting Beheer
en Exploitatie Gemeenschapshuis Zesgehuchten
Geldrop. Betrokkene droeg zorg voor een nieuw
administratiesysteem, verzorgt alle correspondentie
en is belast met de verhuur van de ruimten aan de
externe partijen. Hij zet zich in voor de renovatie en
verduurzaming van het pand. Daarnaast verricht hij handen-spandiensten.
Mevrouw A.M.J. (Anja) de Haas-Kroon
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
1990 - 2000
Hulp in de huishouding.
1991 - 1996
Vrijwilliger bij de Peuterschool De
Wentelwiek te Nuenen.
2000 - heden
Mantelzorger voor haar echtgenoot
met Multiple Sclerose. Betrokkene
sloeg diverse carrièremogelijkheden
af om voor haar echtgenoot te zorgen.

Kent u iemand die
een lintje verdient?
Vraag dan een Koninklijke
Onderscheiding voor 2022 aan!
Jaarlijks worden tijdens de traditionele Lintjesregen
inwoners gedecoreerd die een bijzondere plaats innemen in
onze samenleving. Het is steeds een bijzonder feestelijke
gebeurtenis, niet alleen voor de gedecoreerden, maar ook
voor hun families en vrienden én voor de organisaties/verenigingen waar zij voor werken.

Wilt u ook iemand voordragen voor een lintje? De
voorstellen voor de Lintjesregen 2022 moeten vóór 1 juli
2021 bij de gemeente zijn ingediend.
Voor meer informatie over het aanvragen van een lintje
kunt u kijken op www.lintjes.nl/voordragen,
bellen naar het cluster Communicatie
(040) 289 38 93 of stuur een e-mail aan
koninklijkeonderscheidingen@geldropmierlo.nl. Kijkt u ook eens onze video over
het voordragen van personen:
https://youtu.be/tOGx1BOGqIo.

Vergadering
commissie voor
bezwaarschriften

Op donderdag 6 mei 2021 komt de Commissie voor
Bezwaarschriften in het gemeentehuis, De Meent 2 te
Geldrop bijeen in een openbare hoorzitting.
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.

Gemeentehuis
gesloten op
5 mei
Het gemeentehuis is gesloten op woensdag 5 mei.
Er is dan ook niemand telefonisch bereikbaar. Voor storingen
en calamiteiten belt u het meldingennummer (040) 289 38 93.

Zij doet dit zonder ondersteuning van professionele zorg.
Ondanks haar fulltime baan en eigen gezondheidsklachten
verleent zij geheel zelfstandig alle persoonlijke verzorging;
haar echtgenoot is volledig afhankelijk van betrokkene.
Zij verhuisden naar een aangepaste woning, zodat de
echtgenoot zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.
Betrokkene heeft nauwelijks sociale contacten of hobby’s,
omdat de zorg al haar vrije tijd opeist.
Daarnaast draagt zij zorg voor het huishouden en alle
medische afspraken.

www.facebook.com/gemeente.geldropmierlo
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Regels van het
vlaggen op
4 en 5 mei
Vlagprotocol 4 mei
Op 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als
teken van eerbied en respect voor oorlogsslachtoffers. Het
Nationaal Comité 4 en 5 mei roept alle inwoners op om net
als vorig jaar 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.
Driekleur in top op 5 mei
Op woensdag 5 mei is het Bevrijdingsdag en gaat de driekleur
in top, zonder oranje wimpel. De wimpel wordt alleen
gehesen op de verjaardagen of bij bijzondere gelegenheden
van leden van het Koninklijk Huis.
Voor zonsondergang binnen halen
Het is de gewoonte dat u de vlag niet laat hangen tussen
zonsondergang en zonsopkomst. Laten hangen in het
donker toont heel onverschillig en kan als respectloos
uitgelegd worden. Alleen wanneer de kleuren nadrukkelijk
met kunstlicht worden verlicht mag de vlag tot 24.00 uur
blijven hangen.

Trimbaan Mierlo
gerenoveerd
Goed nieuws! Nu het zonnetje zich steeds meer en
langer laat zien, is het ﬁjn dat de Trimbaan in Mierlo
gereed is! Medewerkers van de buitendienst hebben
afgelopen maanden hard gewerkt aan het herstel van de
trimbaan. De toestellen zijn in eigen beheer nagemaakt,
gepoedercoat en geplaatst.
Ga gerust een kijkje nemen. De nieuwe baan nodigt uit
om volop te gaan sporten. Veel plezier.

De wethouders Hans van de Laar van onder andere openbare werken en Peter Looijmans van sport kwamen een
kijkje nemen en gaven aan trots te zijn op het werk van de
buitendienst.

Vervolg wijkplan Mierlo
Zuid-Oost en wijkschouw
Op onze enquête hebben we 86 ingevulde enquêtes
mogen ontvangen uit de wijk. Hoewel we enorm blij zijn
met de ingevulde enquêtes, is het aantal van 86 enquêtes
niet heel hoog. Daarom gaan we extra interviews houden
met verschillende mensen in de wijk en mogelijk op
straat om nog extra informatie op te halen.
Voor de wijkgesprekken zal binnenkort naast de Vliegert een
container geplaatst worden die dient als een informatieen ontmoetingspunt voor het wijkplan. Met regelmaat zal
hier iemand zijn om over verschillende onderwerpen met
bewonwers in gesprek te gaan. Bij deze container willen
we de belangrijkste thema’s van het wijkplan tot leven laten
komen en ideeën verzamelen en presenteren.
Daarnaast spreken we met organisaties en verenigingen
om in kaart te brengen welke activiteiten die zij organiseren
kunnen bijdragen aan vragen die bewoners hebben.
Daarmee kunnen goed zien wat er al is en wat er nog mist
om het samen wonen in de wijk nog prettiger te maken.
Samen oplossingen bedenken
Voor het vervolg willen we met bewoners uit de wijk in
gesprek om daadwerkelijke activiteiten te bedenken en te
plannen, bijvoorbeeld op de onderwerpen:
• Aanpakken van eenzaamheid,
• Stimuleren van elkaar leren kennen en burenhulp,
• Langer thuis kunnen wonen in dezelfde woning,

• Gezonde leefstijl en bewegen in de wijk.
• Hoe deze bijeenkomsten precies vorm gegeven gaan
worden, hangt met name af van de mogelijkheden die
de versoepelingen ons bieden. Bewoners die hebben
aangegeven mee te willen denken, ontvangen hiervoor
een persoonlijke uitnodiging. De bijeenkomsten zullen
ook via de website en in Middenstandsbelangen worden
aangekondigd.
Wijkschouw
Bewoners hebben in de enquête aan kunnen geven mee
te willen lopen in de wijkschouw. Tijdens deze wandeling
worden per buurt en in kleine groepen de aandachtspunten
in de openbare ruimte besproken.
Zodra de versoepelingen van de corona-regels duidelijk zijn,
zullen de mensen die zich hebben aangemeld om mee te
lopen met de wijkschouw hier bericht over ontvangen en zal
er gezamenlijk een datum en een tijdstip worden bepaald.
Meer informatie?
Alle informatie over het wijkplan Mierlo Zuidoost is ook
terug te vinden op onze website: www.geldrop-mierlo.nl/
wijkontwikkeling onder de button Mierlo Zuidoost. Voor vragen
over het wijkplan kunt u mailen naar wijkontwikkelingmzo@
geldrop-mierlo.nl of stel ze vanaf medio mei bij de container
naast de Vliegert.

Een minibosje in de tuin:

Tuiny Forest slaat aan
Een minibosje van 6 m2 in tuinen helpt de wereld vooruit.
Het is goed voor kleine dieren, en helpt tegen hitte en
verdroging. Voor 120 euro bestel je een Tuiny Forest
pakket met tien jonge bomen en struiken en aanvullend
materiaal. Daarmee schep je een eigen kleine wildernis
die weinig onderhoud vergt. Tuiny Forest is een project
van IVN Nederland.
6 m2 bos in je tuin voor een prikkie
Een Tuiny Forest bestaat uit vijf inheemse bomen en vijf dito
heesters, aangevuld met inheemse planten. Door de bomen
en heesters dicht bij elkaar te planten op 6 m2 groeit het
bosje extra snel, en verbetert de kwaliteit van de bodem
ook in rap tempo. Op die manier staat er binnen twee jaar
een kleine wildernis in de tuin. Vogels en egels biedt het
bescherming en eten. Ook allerlei insecten vinden er voedsel.
Kleine diertjes kunnen zich in de miniwildernis voortplanten.
Hoe meer van dit soort eilandjes door Nederland, hoe groter
de overlevingskans van soorten. Goed voor de biodiversiteit
dus.
Kan een Tuiny Forest in elke tuin?
Jazeker. De gekozen planten doen het in elke tuin en
grondsoort in Nederland. Zelfs in een schaduwtuin kun
je planten, al heeft het bosje natuurlijk wel een beetje
zonlicht nodig. Het is ongeveer zo groot als (krap) twee
tweepersoonsbedden naast elkaar. Het hoeft niet rechthoekig
natuurlijk, elke vorm mag. Tip voor een betere indruk: knoop
een touw van 10 meter lang met de uiteinden aan elkaar en
leg het in vorm op de plek waar het bosje moet komen.

bodemverbeteraar (kunstmest kun
je beter niet gebruiken). Ook een
bomenwaaier met de bomen en struiken van Nederland zit
erbij. Via internet krijg je een uitleg en tips voor onderhoud.
Meer informatie is te vinden op www.ivn.nl/tuiny-forest/overtuiny-forest en op de site van plantenwinkel Sprinklr (partner
van IVN in dit project): www.sprinklr.co/products/tuiny-forestnajaar-2021

Bestellen
Er is nog even tijd om na te denken over de aanschaf want
de voorjaarspakketten zijn al uitverkocht. In juni start de
voorverkoop voor Tuiny Forest najaar 2021. Na aanmelding
via hun website stuurt Sprinklr een seintje als de voorverkoop
start. Wees er op tijd bij want de pakketten zijn telkens erg
in trek!
Tip: potgrond zonder turf
Wilt u planten gaan oppotten, dan is het belangrijk om
potgrond te kiezen zonder turf. Ook kunt u oude potgrond
hergebruiken door toevoeging van compost of bladaarde.
Veel potgrond bevat nogal wat turf. Hiervoor worden
waardevolle veengebieden afgegraven en verliezen
bijzondere dier- en plantsoorten hun leefgebied. Bovendien
komt bij de turfwinning veel CO2 vrij. Dat draagt bij aan
klimaatopwarming.

Hoe zit het met water geven en onderhoud?
Bomen houden van koele en vochtige lucht. Als ze dicht
genoeg op elkaar staan, kan zonlicht slecht bij de bodem
komen. Zo schept het bosje een geschikt microklimaat. Als
ze eenmaal goed aanslaan, is water geven nauwelijks nodig
Veel onderhoud evenmin. Wil je het bosje niet hoger laten
worden dan zo’n 3 tot 4 meter, dan moet je het wel snoeien.
Wat zit er in het bospakket?
Vijf jonge struiken, vijf jonge bomen, zadenmix en

Tekening: Liesbeth Dirkse
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Gemeente actueel
Laat ons weten hoe u we Geldrop-Mierlo duurzaam
kunnen verwarmen
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. Laat ons weten hoe u denkt over een duurzame
warmtevoorziening door een vragenlijst in te vullen.

Hoe kijkt u aan tegen een aardgasvrije toekomst? Wat vindt
u belangrijk? En bent u al bezig met energiebesparing en/of
duurzame oplossingen om uw woning te verwarmen en om
te koken?
Om hier meer inzicht in te krijgen, vragen wij u om een
vragenlijst in te vullen. Ga naar https://www.geldrop-mierlo.
nl/aardgasvrij-denk-mee. U kunt de vragenlijst invullen tot en
met 7 mei 2021.

Terugkijken informatieavond
Op 21 april was er een digitale
informatieavond over het verduurzamen
van de warmtevoorziening in GeldropMierlo. Heeft u deze gemist? U kunt
de sessie terugkijken via https://www.
geldrop-mierlo.nl/aardgasvrij-denkmee.

Groei mee naar een gezond klimaat!
BEKENDMAKINGEN
RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING
BOUWEN EN WONEN
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)
Overakker 5 in Mierlo
17 april 2021
vestigen schoonheidssalon
20210168

Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving

: Diepe Vaart 2A in Geldrop
: 19 april 2021
: tijdelijk huisvesten kinderdagverblijf
en BSO
: 20210169

Zaaknummer
Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer
Locatie

Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer

: Aardborstweg ongenummerd
(openbare ruimte ter hoogte van
huisnummer 22) in Mierlo
: 21 april 2021
: rooien 5 kastanjes in verband met
kas tanjebloedingsziekte en
reconstructie rijbaan
: 20210171
: Pastoor van Hooffstraat
ongenummerd (openbare ruimte
ter hoogte van huisnummer 1)
in Geldrop
: 21 april 2021
: rooien beuk in verband met
zwamaantasting
: 20210172

Verlenging beslistermijn aanvragen
omgevingsvergunning (1)
Locatie
Omschrijving
Zaaknummer

: Boerenzwaluw 52 in Mierlo
: plaatsen overkapping
: 20210027

Locatie
Omschrijving
Zaaknummer

: Boerenzwaluw 52 in Mierlo
: plaatsen speeltoestel
: 20210028

Locatie

: Burgemeester Termeerstraat 32
in Mierlo
: plaatsen carport
: 20210091

Omschrijving
Zaaknummer
Locatie
Omschrijving
Zaaknummer

: Industriepark 10 in Geldrop
: plaatsen portiersloge, cv container,
chiller, water -en chemie container
: 20210084

Locatie
Omschrijving
Zaaknummer

: Weijer 10 in Mierlo
: verplaatsen retentievijver
: 20210081

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

:
:
:
:

Tricotstraat 17 in Geldrop
19 april 2021
plaatsen dubbele dakopbouw
20210129

: Dwarsstraat ongenummerd
(openbare ruimte nabij
huisnummer 121) in Geldrop
Verzenddatum besluit : 19 april 2021
Omschrijving
: rooien 1 Amerikaanse eik in
verband met zwamaantasting
Zaaknummer
: 20210123
Locatie

Locatie
Verzenddatum besluit
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Diepe Vaart 25 in Geldrop
20 april 2021
wijzigen voorgevel
20210142

Locatie
Verzenddatum besluit
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Eindhovenseweg 111 in Geldrop
21 april 2021
realiseren aanbouw
20210075

Locatie
Besluitdatum
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Hulst 50 in Geldrop
21 september 2020
oprichten woonhuis
20200138

Dit is een gewijzigde omgevingsvergunning ten opzichte van
besluit met de datum 20 april 2020. U kunt alleen bezwaar
maken tegen het gewijzigde onderdeel, namelijk weigering
inrit/uitweg.
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 OostBrabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA
’s-Hertogenbosch.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over het maken van bezwaar of beroep

bij de overheid, kijk dan op www.geldrop-mierlo.nl.
Wilt u meer weten over aanvragen en besluiten? Neem dan
contact op met de gemeente via telefoonnummer (040) 289
38 93.

RUIMTE/BESTEMMINGSPLAN

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Burgemeester Termeerstraat
14 te Mierlo’ (20-04-2021)
Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken
bekend, dat zij op 20 april 2021 hebben besloten om met
toepassing van artikel 3.6, lid 1, sub a Wet ruimtelijke ordening
het bestemmingsplan ‘Groot Luchen’ te wijzigen teneinde de
bouw van één vrijstaande woning mogelijk te maken op het
perceel plaatselijk bekend als Burgemeester Termeerstraat
14 te Mierlo. (NL.IMRO.1771.Termeerstraat14-WVA1).

Ter inzage
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan ‘Burgemeester Termeerstraat 14 te Mierlo’ met bijbehorende stukken ligt gedurende zes weken van vrijdag 30 april 2021 tot en
met donderdag 10 juni 2021 ter inzage in de publiekshal van
het gemeentehuis aan de Meent 2 in Geldrop. Op maandag
tot en met donderdag kunt u het plan inzien van 09.00 uur
tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. Op
donderdagavond kunt u het besluit ook inzien tussen 18.00
en 20.00 uur. U kunt het ontwerpwijzigingsplan ook bekijken
op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en op de
gemeentelijke website via www.geldrop-mierlo.nl.
Wanneer u een toelichting wenst bij de ter inzage liggende
stukken verzoeken wij u een afspraak te maken met de heer
A. Verbruggen via telefoonnummer 040 289 38 93.

Beroep
Gedurende de termijn van ter inzage legging kan tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan schriftelijk beroep
worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

1. Een belanghebbende, die tijdig zienswijzen naar voren
heeft gebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan;
2. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan naar voren te hebben gebracht.

Voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het
vastgestelde wijzigingsplan niet in werking kan treden. Om
de werking van het besluit op te schorten moet een voorlopige voorziening aangevraagd worden. Een verzoek hiertoe
kan (in geval van onverwijlde spoed en alleen in combinatie
met een beroepsschrift) worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage.

Lees verder op de volgende pagina

Inwerkingtreding wijzigingsplan
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in
werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn aﬂoopt.

Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - donderdag 29 april 2021

Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het
besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is

gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort tenminste totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is
beslist.

