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Gemeente actueel
Speech Jos van Bree tijdens
Dodenherdenking

Op 4 mei heeft burgemeester Jos van Bree samen met
locoburgemeester Marc Jeucken een krans gelegd bij
het monument op het Brits Ereveld. Ook nam hij een
videoboodschap op die te bekijken is op ons YouTube
kanaal: https://youtu.be/6pAPGq82q1o
De tekst van zijn speech vindt u hieronder.

verhalen van mensen die ervaren hebben hoe het is om je
vrijheid kwijt te zijn..
Zo sprak ik pas geleden met Tigisti Gebrhiowt Bekru, een
vrouw van zesenveertig jaar, afkomstig uit Eritrea.
Zij vertelde me hoe zij op 3-jarige leeftijd samen met haar
familie vanuit Eritrea is gevlucht naar Ethiopië. Een tocht
van 1.800 kilometer die ze lopend hebben afgelegd. Een
herinnering waar ze nog steeds van droomt zijn de geluiden
van vallende bommen uit de vliegtuigen tijdens hun lange
wandeltocht.
Na een aantal mooie jaren belandde ze op zeventienjarige
leeftijd weer in een oorlog. Tijdens razzia’s werden families
abrupt uit elkaar gehaald en zonder bezittingen het land
uitgezet. Tigistie bleef alleen achter. Afgesloten van haar
familie. Om Ethiopië te kunnen verlaten, was ze gedwongen
haar identiteit te veranderen en moslim te worden.

Vanavond om acht uur staan we met zijn allen twee
minuten stil. Twee minuten om ons respect te tonen aan
alle oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en
iedereen die sindsdien is omgekomen in oorlogssituaties en
bij vredesoperaties.

Na een jaar zag ze kans om te vluchten naar Saoedi-Arabië.
Op zichzelf aangewezen en zonder mannelijke begeleiding
is het leven als vrouw daar onmogelijk. Dus werkte Tigistie
als ‘nanny’ en verzorgende bij Saoedische families. Opnieuw
zonder de vrijheid om zelf te beslissen waar ze wilde gaan
en wat ze wilde doen. Zelfs haar paspoort was ingenomen
en salaris kreeg ze alleen als haar baas het haar gunde. Ze
voelde zich een slaaf.

Voor het tweede jaar op rij kunnen we voor deze Nationale
Herdenking niet bij elkaar komen. De vrijheid die we op 4 en 5
mei herdenken, beperkt ons al ruim een jaar in ons dagelijks
leven. We zijn gewend aan het op afstand samenzijn, maar
de behoefte groeit om elkaar te ontmoeten en om dit soort
bijzondere momenten samen te delen.

Met hulp van de families waar ze voor werkte had ze
inmiddels weer contact met háár familie. In de vijftien jaar dat
ze in Saoedi-Arabië woonde, heeft ze hen drie keer in Eritrea
kunnen bezoeken. Tijdens een van deze bezoeken heeft ze
ook haar man ontmoet. Ze trouwden in 2010, maar Tigistie
verloor het contact na terugkeer in Saoedi-Arabië.

Ik hoop, net als u, dat er binnenkort meer versoepelingen
mogelijk worden nu steeds meer mensen gevaccineerd zijn.

Haar ouders vluchtten in 2014 naar Europa. Een jaar later kon
Tiegiestie tijdens een vakantie in Frankrijk ook ontsnappen
aan het gezin waar ze voor werkte. Zonder paspoort en
zonder geld zwierf ze rond, totdat ze een groep andere
vluchtelingen ontmoette die op weg waren naar Nederland.
Samen met hen pakte ze de trein naar Rotterdam.

Beste mensen,

Samen met locoburgemeester Marc Jeucken heb ik vandaag
een krans gelegd bij het monument op het Brits Ereveld. We
stonden stil bij iedereen die voor ons vocht en op diverse
plekken ter wereld nog steeds onze vrijheid bewaakt.
We realiseren ons te weinig dat er meer onvrije dan vrije
plekken in de wereld zijn en dat het andermans opofferingen
zijn, waardoor wij in vrijheid kunnen leven. De inzet van onze
militairen in deze onvrije gebieden verdient daarom onze
dankbaarheid en respect.
De vrijheid die Nederland 75 jaar geleden heeft terug
gewonnen is breekbaar. Het afgelopen jaar hebben we
kunnen ervaren hoe beperkend het wegnemen van vrijheid
voelt. Als je ’s-avonds niet meer naar buiten kunt en beperkt
wordt in je sociale contacten of bezigheden.
Toch staat die vrijheidsbeperking in geen verhouding tot de
onderdrukking van onze bezetter in oorlogstijd.
Een oorlogstijd waarin wij niet alleen onze vrijheid, maar ook
het recht op verzet verloren. Een tijd ook, waarin door onze
toenmalige bestuurders een sterk beroep werd gedaan op
onze gehoorzaamheid en solidariteit en werd opgeroepen
om het respect voor onze medemens als hoogste goed te
bewaken.
In Nederland zijn we vrij om te zijn, te doen, te denken, te
zeggen, te geloven en om te gaan met wie we willen. Vrijheid
is kunnen leven zonder angst, uitsluiting, onderdrukking of
discriminatie.
Vrijheid is óók een werkwoord waar je elke dag aan moet
werken. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar we gaan er soms
achteloos mee om.
Dodenherdenking is een moment om dankbaar stil te staan
bij alle opofferingen van anderen, waardoor wij in vrijheid
kunnen leven. Een moment ook om te luisteren naar de

Reconstructie
Mierloseweg 19 en
20 mei
Avond- en nachtwerk vanaf
18:00 uur t/m 06:00 uur

Op 19 en 20 mei gaan de werkzaamheden aan de
Mierlosweg in de avond en nacht door. Het betreffen
asfalteringswerkzaamheden op het gehele traject. De
rijbaan, ﬁetspaden en ﬁetsstraat worden voorzien van de
asfaltdeklaag. Mede door deze inspanning verwachten
we het gehele werk conform planning 28 mei gereed te
krijgen.

Afsluiting Peijenburgweg 20:00 uur tot 06:00 uur
Het gedeelte Peijnenburgweg tussen Goorstraat en
Mierlosweg is in de nachten van 19 en 20 mei tussen
20:00 uur en 06:00 uur voor al het verkeer afgesloten
om asfaltdeklagen op de ﬁetspaden en het kruispunt
Mierloseweg / Peijnenburgweg aan te brengen.

Omleidingen doorgaand verkeer
Het doorgaande verkeer van Mierlo in de richting van
Eindhoven en omgekeerd wordt tijdelijk omgeleid via
een grootschalige omleiding via de GeldropsewegBrandevoortsedreef- Provincialeweg N270/A270-Collse
Hoefdijk-Nuenenseweg-Wielewaal-Helze-Nieuwendijk
en
omgekeerd. Voor het ﬁetsverkeer worden kleinschalige
omleidingen ingesteld. Het doorgaande verkeer rijksweg
A67/Heeze richting Nuenen/Mierlo wordt omgeleid via
Bogardeind-Emopad-Gijzenrooiseweg-EindhovensewegNieuwendijk.
Meer informatie
Heeft u nog vragen? Of wilt u meer informatie? Neemt u dan
contact op met Willy van de Westerlo, afdeling Ruimte, te
bereiken via telefoonnummer (040) 289 38 93.

In het AZC Zaandam kreeg ze voor het eerst contact met
het Vluchtelingenwerk. Zij is dankbaar voor alle hulp die ze
kreeg om haar ouders en broer te vinden, die toen al in de
Coevering woonden. In 2016 vond Tigistie woonruimte in
Mierlo. En sinds kort woont ze weer naast haar ouders in
Geldrop, om haar zieke vader te verzorgen. Ook met haar
man is ze inmiddels weer herenigd.
Sinds zij met haar familie in Geldrop-Mierlo woont, ervaart zij
voor het eerst sinds lange tijd weer échte vrijheid. Ze geniet
van het kunnen gaan en staan waar ze wil. Maar het zeggen
wat ze wil kost haar soms nog wel moeite.
Nederlanders die klagen over kleine dingen als het weer,
ze lacht erom. En ze kijkt met verbazing hoe mensen zich
bewust in gevaar brengen omdat ze gebruik willen maken
van hun demonstratierecht.
Wanneer je onvrijheid hebt ervaren zoals zij en haar familie,
waardeer je zelfs de vrijheidsbeperkingen waar sommige
Nederlanders momenteel zo’n moeite mee hebben.
Herdenken blijft belangrijk. De Tweede Wereldoorlog is
onderdeel van onze nationale geschiedenis. Hoewel er
steeds minder mensen zijn die de oorlog zélf hebben
meegemaakt, klinkt de oorlog nog steeds door in veel
families. De pijn en het verdriet worden soms bewust en vaak
onbewust overgedragen op volgende generaties. Daarom is
het zo belangrijk om de verhalen te kennen. Om er lessen uit
te kunnen trekken voor de toekomst.
Tigistie staat optimistisch in het leven. Zij koestert haar
leven in vrijheid en helpt andere vluchtelingen hun vrijheid in
Nederland te vinden. De oorlog zit alleen nog in haar dromen.
Laten wij ervoor waken dat die droom nooit meer uitkomt.

Gemeentehuis
13 en 14 mei
gesloten
Het gemeentehuis is op donderdag 13 en vrijdag 14 mei
gesloten in verband met Hemelvaart.
Er is dan ook niemand telefonisch bereikbaar. Voor storingen
en calamiteiten belt u het meldingennummer (040) 289 38 93.

www.geldrop-mierlo.nl
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Afvalinzameling
Hemelvaart en
Pinksteren
Tijdens Hemelvaart op donderdag 13 mei en Tweede
Pinksterdag op maandag 24 mei zamelt Cure geen afval
in. De milieustraten en de Cure klantenservice zijn op
deze feestdagen ook gesloten.
Wordt normaal gesproken op donderdag of maandag
uw container voor restafval of GFT geleegd of het PBD
ingezameld? Bekijk dan in de 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 feestdagen 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 voor 7:30 uur aan de straat.
Altijd op de hoogte via de Cure Afval app
Met de Cure Afval App heeft u altijd uw eigen afvalkalender
bij de hand. Stel pushnotiﬁcaties in, zodat u tijdig weet
wanneer u uw afval buiten moet zetten. Zo bent u altijd op de
hoogte, ook bij feestdagen! U kunt de app downloaden via
www.cure-afvalbeheer.nl/afvalkalender/cure-app/.

Voor inwoners met de geboortejaren 1956,1957, 1958 en 1959

Coronavaccinatie door huisartsen in
The Stayy (voormalige NH Hotel)
Voor de vaccinatie tegen het coronavirus wordt
landelijk een groot beroep gedaan op de GGD. GGD
Brabant-Zuidoost heeft hiervoor inmiddels twee XLvaccinatielocaties ingericht, één in Eindhoven en één in
Helmond. Naast de vaccinaties door de GGD wordt ook
een beroep gedaan op ziekenhuizen, zorginstellingen en
huisartsen.
The Stayy: alternatieve vaccinatielocatie
In februari 2021 hebben vier huisartsenpraktijken in
onze gemeente voor de eerste prik van inwoners met de
geboortejaren 1956 en 1957 gebruik gemaakt van sporthal
De Coevering. Het gaat om de huisartsenpraktijken Atrium,
De Kleine Dommel, De Coevering en Stalpers. De tweede
prik voor deze groep is ingepland op 21 en 22 mei 2021.

In het waterbeheerplan van waterschap Aa en Maas staan de
toekomstplannen en ambities van het waterschap. Zo weet u
wat u van hen kunt verwachten. En waar u een bijdrage kunt
leveren. Want samen met inwoners, gemeenten en andere
partijen zorgt waterschap Aa en Maas voor veilig, voldoende
en schoon water. Ook bij u in de buurt.

De vier huisartsenpraktijken maken in The Stayy gebruik van
de bar en het restaurant. Op 7 en 10 mei 2021 worden op
deze locatie inwoners met de geboortejaren 1958 en 1959
voor de eerste keer gevaccineerd. Op 21 en 22 mei 2021
ontvangen inwoners met de geboortejaren 1956 en 1957
daar hun tweede prik. Of de locatie ook nog gebruikt kan
worden voor de tweede vaccinatieronde van inwoners met
de geboortejaren 1958 en 1959 is nog niet helemaal duidelijk.
Alle inwoners met de eerder genoemde geboortejaren
ontvangen hierover van hun eigen huisarts de benodigde
informatie.

Nieuw in de regio:
EnergieHuis Slim Wonen
EnergieHuis Slim Wonen is een nieuw Serviceloket
voor en door bewoners. Het doel is om bewoners en
huiseigenaren te helpen met slim energiebesparen en
gratis voorlichting. Bewoners kunnen op de nieuwe
website deskundige en onafhankelijke informatie krijgen
om je woning te verduurzamen. EnergieHuis Slim
Wonen is een nieuwe samenwerking van 8 gemeenten:
Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond,
Laarbeek, Nuenen en Someren. Het initiatief is een
voortzetting van de Stichting Energiehuis Helmond en
het Energieloket Zuidoost Brabant.
Slimme bewoners website
Met de nieuwe praktische website EnergieHuisSlimWonen.
nl kunnen bewoners ‘Slim starten’ met diverse ‘zelftests’.
Denk bijvoorbeeld aan een gratis ‘woning Quickscan’ die
je woning een score toekent op bespaar maatregelen. En
met ‘Jouw routeplanner’ kun je ‘Slim verder’ met directe
bespaarmaatregelen, opwekken van duurzame energie en
subsidiemogelijkheden.

Waterbeheerplan
2022-2027 ter
inzage

Omdat de sporthal in mei misschien wel weer gebruikt gaat
worden door sportverengingen, is er een alternatieve locatie
geregeld in The Stayy, het voormalige NH Hotel.

Gratis Serviceloket, voorlichting en webinars
EnergieHuis Slim Wonen organiseert gratis webinars over
Slim isoleren, Zonnepanelen, Warmtepompen en workshops
over de woning Quickscan en hoe je Energiecoach
wordt. Bewoners kunnen een afspraak maken met een

Energiecoach voor gratis persoonlijke
voorlichting over bespaarmogelijkheden of opwekken van
duurzame energie.
Het nieuwe Serviceloket is ook telefonisch en per email
bereikbaar voor korte vragen van bewoners en huiseigenaren.
Kijk op de website bij ‘Contact’ voor de (telefonische) openingen bezoekerstijden of vul het Contactformulier in.
Showroom- en bezoekerscentra
Naast de praktische website kunnen bewoners het uitgebreide
showroom-informatiecentrum van het EnergieHuis in
Helmond bezoeken. Hier kun je alle duurzame bespaar
maatregelen bekijken en nieuwe ontwikkelingen zien en
ervaren.
Of stel je vragen aan de deskundige voorlichters. Ook kun
je terecht bij Demonstratiewoning in Someren of Energyport
Peelland in Deurne.

Lokale initiatieven en collectieve acties
Op de website ontdek je via ‘Jouw gemeente’of ‘In mijn
buurt’ welke lokale bewonersinitiatieven helpen met energie
besparen of zelf duurzaam opwekken. Ook lokale collectieve
inkoopacties en activiteiten van lokale energiecoöperaties
vind je hier. Ga via Jouw gemeente naar de lokale initiatieven
en collectieve acties in Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo,
Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren.

Groei mee naar een gezond klimaat!

Wilt u meer weten over het waterbeheerplan, een
zienswijze insturen of heeft u er vragen over? Kijk op
www.aaenmaas.nl/waterbeheerplan2022-2027.

Wilt u ook elke week de nieuwsbrief ontvangen,
dan kunt u zich daarvoor aanmelden via onze website
www.geldrop-mierlo.nl/nieuwsbrief
www.facebook.com/gemeente.geldropmierlo
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Gemeente actueel
BEKENDMAKINGEN
RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING
BOUWEN EN WONEN
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)
Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer
Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer

: Klaverland ongenummerd
(openbare ruimte nabij
huisnummer 11) in Geldrop
: 22 april 2021
: rooien Sophora in verband met
instabiliteit door wortelaantasting
: 20210174
: Korte Kerkstraat 1 in Geldrop
: 22 april 2021
: vervangen ruit in glazen
toegangsdeur
: 20210175

Zaaknummer

: Ganseboom ongenummerd
(openbare ruimte ter hoogte van
huisnummer 71) in Geldrop
: 22 april 2021
: ecologisch kappen Els in verband
met stamscheuren
: 20210176

Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer

: Sporkehout 42 in Geldrop
: 23 april 2021
: uitbreiden woonhuis
: 20210178

Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere
procedure (2)
Locatie
: Luchen in Mierlo
Verzenddatum besluit : 22 april 2021
Omschrijving
: uitvoeren van werkzaamheden voor
het plaatsen van duiker
Zaaknummer
: 20210094
: Herdersveld ongenummerd
(openbare ruimte ter hoogte van
huisnummer 62) in Geldrop
Verzenddatum besluit : 28 april 2021
Omschrijving
: rooien één kastanje in verband met
kastanjebloedingsziekte
Zaaknummer
: 20210156
Locatie

: Sam Gewissies ongenummerd
(openbare ruimte nabij
huisnummer 2) in Geldrop
Verzenddatum besluit : 28 april 2021
Omschrijving
: rooien 16 Sophora’s in verband met
overmatige overlast
Zaaknummer
: 20210155
Locatie

: Beemdstraat ongenummerd
(openbare ruimte nabij
huisnummer 16) in Geldrop
Verzenddatum besluit : 28 april 2021
Omschrijving
: rooien één populier in verband met
stamholte en zwamaantasting
Zaaknummer
: 20210159
Locatie

: Nachtegaallaan ongenummerd
(openbare ruimte nabij
huisnummer 3) in Mierlo
Verzenddatum besluit : 28 april 2021
Omschrijving
: rooien één berk in verband met
meerdere stamholtes
Zaaknummer
: 20210160
Locatie

: Heer van Rodestraat
ongenummerd (openbare ruimte
nabij huisnummer 50) in Mierlo
Verzenddatum besluit : 28 april 2021
Omschrijving
: rooien één kastanje in verband met
kastanjebloedingsziekte en
zwamaantasting
Zaaknummer
: 20210165
Locatie

: Nuenenseweg ongenummerd
(openbare ruimte nabij
huisnummer 165) in Geldrop
Verzenddatum besluit : 28 april 2021
Omschrijving
: rooien eik in verband met
zwamaantasting en witrot
Zaaknummer
: 20210151
Locatie

Locatie
Verzenddatum besluit
Omschrijving
Zaaknummer

: Waterpoort 7 in Geldrop
: 28 april 2021
: plaatsen opbouw
: 20210061

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 ‘Voortje 45 – 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
juncto artikel 4.6.3. van het bestemmingsplan Buitengebied
het bestemmingsplan ‘Buitengebied te wijzigen teneinde de
bestaande bestemming van het perceel Voortje 45 in Mierlo,
zijnde ‘Agrarisch-Bouwvlak’ te wijzigen naar de bestemming
‘Wonen’. (NL.IMRO.1771.Voortje 45-VP01).
Ter inzage
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan ‘Voortje 45

- Mierlo’ met bijbehorende stukken ligt gedurende zes weken
van vrijdag 7 mei 2021 tot en met donderdag 17 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 vastgestelde wijzigingsplan 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 R.
Andringa 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:
• Een belanghebbende, die tijdig zienswijzen naar voren
heeft gebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan;
• 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.

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

ONDERSTEUNING / ONTHEFFING

Onthefﬁng bouwkeet/materialen De Burght
Op 15 april is aan Bouwbedrijf Versteegden een onthefﬁng
toegestuurd voor het plaatsen van bouwmaterialen en een
bouwkeet aan De Burght in Geldrop. De onthefﬁng ligt met
ingang van vandaag ter inzage op de afdeling Dienstverlening,
team Ondersteuning.

Tegen de betreffende beschikking kan iedereen die daar belang
bij heeft, binnen zes weken na datum verzending (15 april) op
grond van de Algemene Wet Bestuursrecht schriftelijk bezwaar
maken bij het college van burgemeester en wethouders,
postbus 10101, 5660 GA Geldrop.

Tevens kan aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200
MA te ‘s-Hertogenbosch, een voorlopige voorziening worden
gevraagd.

