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18 mei: inwonersavond 
gebiedsproces 
Gijzenrooi

Feestelijke onthulling rookvrije speeltuintjes in 
Geldrop-Mierlo

Vakantie in zicht? 
Tijd om uw caravan/ camper weer van stal te halen

Gemeente actueel

Op woensdagavond 18 mei is er een bijeenkomst over 
Gijzenrooi voor omwonenden en andere inwoners van 
de gemeente. De gemeente gaat dan graag met u in 
gesprek over het wensbeeld dat richting geeft aan de 
toekomstige ontwikkeling van dit gebied. Uitgangspunt 
daarbij is dat we het unieke landschap van Gijzenrooi 
willen versterken, bijvoorbeeld met een ecologische 
stadsboerderij.

Gijzenrooi is een waardevol kleinschalig agrarisch cultuur-
landschap rondom de Gijzenrooise Zegge. Het Brabants 
Landschap en gemeente Geldrop-Mierlo zijn de grootste 
grondeigenaren in het gebied. We willen dit bijzondere land-
schap versterken en nog beter beleefbaar maken. Dat willen 
we doen samen met omwonenden, betrokken gebiedspart-
ners en inwoners. Hiervoor organiseren we een inwoners-
bijeenkomst.

Inwonersbijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst geven wij een korte presentatie, 
daarna gaan de aanwezigen in kleine groepen met elkaar in 
gesprek over de mogelijkheden van dit gebied en is er gele-
genheid om ideeën kenbaar te maken en vragen te stellen. 
De input die we als gemeente die avond ophalen, gebruiken 
we om het wensbeeld verder te concretiseren. De bijeen-
komst begint om 19:30 uur en vindt plaats in gemeenschaps-
huis Zesgehuchten (Papenvoort 1 in Geldrop).

Aanmelden
Graag willen wij weten op hoeveel mensen wij op 18 mei 
kunnen rekenen. Wilt u zich daarom - liefst uiterlijk 13 mei - 
aanmelden als u aanwezig wilt zijn bij deze bijeenkomst? Dat 
kan door het aanmeldformulier in te vullen op onze website: 
www.geldrop-mierlo.nl/gebiedsproces-gijzenrooi. Op deze 
pagina kunt u ook meer informatie terugvinden over het ge-
bied Gijzenrooi en het gebiedsproces.

Gemeentehuis op 
donderdag 12 mei 
gesloten 
Op donderdag 12 mei werken we aan onze organisatie 
en bedrijfsprocessen. We kunnen u dan helaas niet 
ontvangen. U kunt natuurlijk wel op andere dagen te-
recht. Maak hiervoor een afspraak op: www.geldrop-
mierlo.nl/afspraak-maken.

Wethouder Peter Looijmans onthulde op woensdag-
middag 20 april samen met een groep buurtkinderen het 
nieuwe rookvrij bordje in het buurtspeeltuintje aan de 
Ganseboom in de wijk Hulst in Geldrop. De onthulling 
aan de Ganseboom stond symbool voor het rookvrij wor-
den van alle speelplekken in de gemeente Geldrop-Mier-
lo. De aanleiding hiervoor was een motie van de lokale 
D66, PvdA en GroenLinks in 2021 met de boodschap om 
alle speelplekken in Geldrop-Mierlo rookvrij te maken. 

Peter Looijmans: ‘Kinderen horen in een veilige en gezonde 
omgeving te spelen. Rookvrije speelplekken horen daarbij. 
We willen niet dat kinderen meeroken of zelf gaan roken. Als 
kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving is de kans veel 
kleiner dat zij ooit beginnen met roken. Daarom werkt ge-
meente Geldrop-Mierlo graag samen met de GGD aan een 
Rookvrije Generatie.’
Het streven naar een rookvrije generatie is dan ook een be-
langrijk onderdeel van het Lokaal Preventieakkoord Geldrop-
Mierlo: ‘Fit&Pit’. 

Met het Lokaal Preventieakkoord wil de gemeente de ge-
zondheid van haar inwoners verbeteren door onder andere 
roken, overgewicht en eenzaamheid aan te pakken.

Tijdens de onthulling waren er leuke activiteiten voor kinde-
ren, begeleid door de buurtsportcoaches van LEEF! Geldrop-
Mierlo en onder het genot van een gezonde hap. Gecombi-
neerd met een stralend zonnetje kon deze middag niet meer 
stuk!

Kon u niet bij de onthulling aanwezig zijn, maar wilt u toch 
meer informatie over de Rookvrije Generatie? Kijk op www.
rookvrijegeneratie.nl of stuur een mail naar Julia Hiddink van 
GGD Brabant-Zuidoost (j.hiddink@ggdbzo.nl).

Gaat u binnenkort op vakantie met de caravan of de cam-
per? Er is een aantal regels voor het stallen/parkeren van 
de caravan of camper. Wat mag nu wel en wat mag niet?

Maximaal drie dagen parkeren
Caravans en campers (maar ook aanhangwagens, magazijn-
wagens enzovoort) mogen maximaal drie achtereenvolgen-
de dagen op openbare plaatsen staan. Het is niet de bedoe-
ling om deze voertuigen na deze periode een paar meter te 
verplaatsen. Wilt u uw voertuig toch langer parkeren, dan is 
dit mogelijk voor maximaal 30 dagen op een aantal door de 
gemeente aangewezen plaatsen.

Dit zijn in:

 Geldrop:
• Industrieterrein Spaarpot 
• Industrieterrein Spaarpot-Oost 
• Het gedeelte van industrieterrein Hooge Akker vanaf het 

DAF-terrein tot de bovengrondse Hoogspanningsleiding 
• Parkeerterrein bij sportvelden aan de Winde 

Mierlo:
• Tramweg 
• Nijverheidsweg
• Industrieweg
• Ambachtsweg vanaf de splitsing ventweg Geldropseweg 

tot het eind van de Ambachtweg die parallel is gelegen aan 
de Geldropseweg.

Handhaven
Als u uw caravan of camper geparkeerd heeft op de open-
bare weg, vragen wij u om rekening te houden met deze ter-
mijn. Staat uw caravan of camper te lang geparkeerd, dan 
handhaven we daarop.

Meer info
Wilt u de uitgebreide tekst hierover lezen, dan kunt u deze 
vinden op www.decentrale.regelgeving.overheid.nl.

Kijk voor info over onze gemeente op www.geldrop-mierlo.nl.
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Senzer verstrekt leefgeld aan Oekraïense 
vluchtelingen in Helmond-De Peel 
Vanaf mei keert Senzer leefgeld uit aan Oekraïen-
se vluchtelingen in de gemeenten Asten, Deurne, 
Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en 
Someren. Om hen te ondersteunen bij hun verblijf in 
Nederland krijgen vluchtelingen uit Oekraïne leefgeld 
van de gemeente waar die persoon staat ingeschre-
ven. Leefgeld is een maandelijks geldbedrag voor bij-
voorbeeld eten, drinken, persoonlijke uitgaven of een 
bijdrage voor de woonkosten. Zo’n 450 vluchtelingen 
in de regio Helmond-De Peel krijgen komende week 
via prepaid bankpassen een leefgeldbedrag - varië-
rend van 260 tot 475 euro per maand - uitgekeerd. 

De zeven gemeenten uit de arbeidsmarktregio Helmond-
De Peel hebben hun werkbedrijf Senzer gevraagd om de 
betaling van het leefgeld vanaf mei 2022 te verzorgen. In-
geschreven vluchtelingen krijgen de komende dagen een 
brief over hoe zij het leefgeld kunnen krijgen. 

Leefgeld betaald via prepaid bankpas
Zowel vluchtelingen in een gemeentelijke opvanglocatie 
als vluchtelingen bij een gastgezin ontvangen een bedrag 
per maand. Vanaf mei 2022 betaalt Senzer dit bedrag 
maandelijks via een prepaid bankpas. Het gaat om € 260 
euro per persoon per maand voor voedsel, kleding en 
persoonlijke verzorging. Vluchtelingen bij een gastgezin 
krijgen een aanvullende vergoeding van € 215,- per vol-
wassene (vanaf 18 jaar) en € 55,- per kind (tot 18 jaar). 
Met dit bedrag kunnen ze een bijdrage leveren aan de 
kosten die het gastgezin maakt, maar dat is niet verplicht. 
De mensen zijn vrij om het geld uit te geven waaraan ze 
willen. In de week van 2 mei reikt Senzer de pas per-
soonlijk aan de huidige vluchtelingen in de regio uit. Deze 
werkt hetzelfde als een pinpas maar dan eentje die een 
tegoed heeft en niet verbonden is aan een bankreke-
ning. Meer geld uitgeven dan erop staat is niet mogelijk. 
Leefgeld voor mensen in een gastgezin wordt uitgekeerd 
met terugwerkende kracht vanaf hun vestiging in de ge-
meente. Het bedrag voor de kinderen wordt gestort op de 
bankpas van één van de ouders.

Rechten en plichten
Oekraïense vluchtelingen hebben recht op leefgeld van-
af de datum dat zij zich vestigen in een gemeente. Het 
leefgeld vanuit Senzer stopt als ze verhuizen naar een 
andere regio, teruggaan naar Oekraïne of als ze betaald 
werk hebben en in hun eigen inkomen voorzien. Vluchte-
lingen moeten wijzigingen in hun situatie doorgeven aan 
Senzer.

Aantal en duur ongewis
Het betreft nu ongeveer 450 vluchtelingen in de regio 
Helmond-de Peel die ingeschreven staan in de Basisre-
gistratie Personen (BRP). Gezien de oorlogssituatie is de 
verwachting dat het aantal ontheemden zeker nog verder 
oploopt. Ook de duur van de opvang is nog niet bekend. 
Senzer en de gemeenten houden er rekening mee dat 
de verstrekking van leefgeld zeker nog enkele maanden 
gaat duren. 

Leefgeld uitkeren verschilt per regio
De Rijksoverheid heeft bepaald dat vluchtelingen uit Oe-
kraïne leefgeld krijgen van de gemeente waarin zij zich 
vestigen. Dit is gedaan omdat Oekraïners geen gebruik 
kunnen maken van regelingen vanuit de asielwetgeving 
of de Participatiewet (Bijstand). Gemeenten mogen het 
uitkeren van het leefgeld op hun eigen manier vormge-
ven. Vanwege snelheid en effi ciency doet Senzer dit in 
de regio Helmond-De Peel door verstrekking van prepaid 
passen. Wanneer dit op orde is, wordt gekeken naar de 
mogelijkheid om te betalen via een Nederlands bankreke-
ning voor de vluchtelingen die deze hebben. 

Meer informatie
Op www.senzer.nl/oekraïne is meer informatie te vinden 
over leefgeld. Vluchtelingen die na 2 mei in de regio te-
recht komen kunnen via deze site leefgeld aanvragen. 
Bedrijven, inwoners en vluchtelingen met andere vragen 
kunnen terecht op www.geldrop-mierlo.nl/oekraine.

Brug Hulsterbroekpad 
op 9, 10 en 11 mei 
afgesloten
Op 9 mei starten we met de uitvoering van werkzaam-
heden aan de brug aan het Hulsterbroekpad in Geldrop. 
Het brugdek wordt voorzien van een speciale slijtlaag. 
De brug is op 9, 10 en 11 mei afgesloten voor alle verkeer. 
Er wordt een omleiding ingesteld.  

Gladheid
Een tijdje geleden zijn de dekplanken van de brug vervan-
gen. In het afgelopen najaar en winter is gebleken dat deze 
planken te glad zijn en dat leidde tot enkele slippartijen op 
deze brug. Dat gebeurde niet alleen na nachtvorst, maar ook 
als het regende of geregend had. Om meer ongelukken te 
voorkomen, heeft de gemeente, als tijdelijke maatregel, in 
december een gaasnet laten aanbrengen.

Nieuwe slijtlaag
De planken op de brug worden voorzien van een slijtlaag in 
epoxyhars en daardoor kan er enkele dagen geen verkeer 
over de brug rijden. De werkzaamheden nemen twee á drie 
dagen in beslag en gedurende die tijd is de brug dan ook af-
gesloten voor alle verkeer. Afhankelijk van de weersomstan-
digheden kan deze planning afwijken.

Meer informatie
Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Rob 
Elemans van de afdeling Ruimte. Hij is bereikbaar via tele-
foonnummer (040) 289 37 23.

Speelruimteplan: inloopbijeenkomsten op 11 en 18 mei
We zijn op dit moment bezig met het aanpakken van de 
speelplekken in de volgende wijken in Geldrop - Akert, 
Centrum, Genoenhuis en Zesgehuchten – en in Mierlo 
- Neerakkers 1 en 2 en Loeswijk. Dat doen we op basis 
van het nieuwe speelruimteplan. Er komen nieuwe ont-
werpen en om die te maken, hebben we de hulp nodig 
van kinderen en (groot)ouders uit deze wijken. Jij en 
jouw (groot)ouders weten immers het beste waar, hoe 
en wanneer je het liefste speelt. Daarom organiseren we 
op 11 mei in Mierlo en op 18 mei in Geldrop een inloop-
bijeenkomst. Kom jij en jouw (groot) ouders uit één van 
deze wijken? Voel je welkom en praat met ons mee.

Enquête
We zijn nu bezig met de tweede fase van de uitvoering van 
het speelruimteplan. Eind 2021 hebben we kinderen en 
(groot)ouders uit deze wijken al gevraagd om een enquête 
in te vullen. We zijn met de antwoorden aan de slag gegaan 
en hebben zo de eerste schetsen van nieuwe speelplekken 
gemaakt. We zijn erg benieuwd wat jij, jouw (groot) ouders 
en alle kinderen en (groot)ouders uit de eerdergenoemde 
wijken daarvan vinden. 

Inloopbijeenkomsten
Tijdens de inloopbijeenkomsten zijn deze schetsen te bekij-
ken en is er gelegenheid om hierop te reageren en/of vragen 
te stelen. De reacties die we krijgen, nemen we mee bij het 
maken van de defi nitieve ontwerpen. Hieronder is te lezen 
waar en wanneer de bijeenkomsten zijn. Je kunt op elk mo-
ment tijdens de bijeenkomst binnenlopen.

Voor Mierlo 
Woensdag 11 mei tussen 16:00 en 20:00 uur
in Loesje (Toon Bekx zaal)
Voor Geldrop 
Woensdag 18 mei tussen 16:00 en 20:00 uur
in het gemeentehuis (‘t Plein)

Speelruimteplan
In 2019 is het nieuwe Speelruimteplan vastgesteld. Het plan 
heeft de titel ‘Samen ontdekken wat je kan!’ In het plan staat 
wat we met onze speelplekken de komende jaren willen be-
reiken. We willen samen uitdagende speelplekken maken én 
plekken waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Een 
speelplek moet uitnodigen tot ontdekken. Je moet er op 
avontuur kunnen gaan.

Eerste fase klaar
De afgelopen twee jaar hebben we - samen met de bewoners 
van die wijken (Braakhuizen en Skandia/Hulst in Geldrop en 
Luchen, Kerkakkers en De Loo/Boslaan in Mierlo) - gewerkt 
aan het uitvoeren van fase 1 van het Speelruimteplan. Dat 
is inmiddels afgerond. Fase 2 moet in 2023 klaar zijn. In 
2025 staat vervolgens de afronding van de laatste fase op 
de planning.

www.geldrop-mierlo.nl
www.geldrop-mierlo.nl



Project ErvenPlus3.0 van start 

Werk mee aan meer biodiversiteit in buitengebied
Woont u in het buitengebied en wilt u meewerken aan 
meer biodiversiteit op uw erf? Dan kunt u zich aanmelden 
voor project ErvenPlus3.0 in Geldrop-Mierlo. Dit project 
zorgt ervoor dat diersoorten die op erven wonen, zoals 
de zwaluw, mus, uil en vleermuis, een verbeterde 
leefomgeving krijgen. Dat gebeurt met verschillende 
maatregelen, zoals het aanbrengen van beplanting, het 
ophangen van nestkasten en het inzaaien van speciale 
zaadmengsels. Op die manier kunt u meewerken aan het 
vergroten van de biodiversiteit in het buitengebied.

Hoe werkt het?
U kunt zich aanmelden via www.brabantslandschap.nl/
ervenplus. Die beoordeelt vervolgens of uw erf in aanmerking 
komt. Als dat het geval is, nemen zij contact met u op voor 
het inplannen van een ‘erfscan’. Een opgeleide erfscanner 
komt dan uw erf onder de loep nemen om samen met u te 
bepalen welke maatregelen uitgevoerd kunnen worden. Aan 
de hand van de erfscan wordt vervolgens een ‘erfplan’ met 
inrichtingsschets gemaakt, dat aan u wordt voorgelegd. Als 
u daarmee akkoord gaat, worden de maatregelen voor u 
beschikbaar gesteld.

Waarom ErvenPlus?
Het doel van het project is het verbeteren van het 
leefgebied van erfbewonende soorten Een groot deel van 
de erfbewonende diersoorten neemt al jaren in aantal af. 
‘Gewone’ soorten zoals de huismus, staan tegenwoordig 
zelfs op de Rode lijst van de Vogelbescherming. Boerenerven 
zijn de afgelopen jaren meer bestraat en ‘netter’ geworden. 
Daardoor zijn ze minder geschikt voor vogels en andere 

dieren en is de biodiversiteit op 
erven afgenomen. Met een aantal 
relatief eenvoudige maatregelen is 
het mogelijk om de biodiversiteit op uw erf weer te vergroten. 
In dat kader is het project ErvenPlus opgezet.

Ronde drie
Onlangs is ronde drie van dit project van start gegaan. In 
de vorige twee rondes van ErvenPlus zijn op ruim 1.100 
Brabantse erven ‘erfscans’ uitgevoerd. Er zijn bijna 180.000 
stuks bosplantsoen, fruitbomen en andere solitaire bomen 
aangeplant. Daarvan zijn er 2.200 geplant in onze gemeente 
- dat sinds ronde twee meedoet en waar het buitengebied 
relatief klein is. Ook zijn er meer dan 8.000 nestkasten, 
muizenruiters en steenuil vriendelijke drinkbakken geleverd, 
waarvan 200 in onze gemeente. 

Ronde drie - ErvenPlus3.0 - geeft 
vervolg aan deze aanpak in 25 
gemeenten waaronder in Geldrop-
Mierlo. De Provincie Noord-Brabant, 
de Nationale Postcodeloterij en de 
gemeente dragen fi nancieel bij aan 
de uitvoering. Er is beperkt budget, 
dus wie het eerst komt, het eerst maalt.
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de uitvoering. Er is beperkt budget, 
dus wie het eerst komt, het eerst maalt.

Groei mee naar een gezond klimaat!
BEKENDMAKINGEN

RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Katoenstraat 51 in Geldrop
Datum ontvangst : 18 april 2022
Omschrijving : plaatsen dubbele dakopbouw
Zaaknummer : 17711202677

Locatie : Sluisstraat 15 in Geldrop
Datum ontvangst : 18 april 2022
Omschrijving : uitbreiden bestaande dakopbouw
    op eerste verdieping aan 
    achterzijde woning
Zaaknummer : 17711202728

Locatie : Bosuil 1 in Mierlo
Datum ontvangst : 19 april 2022
Omschrijving : carport met zonnepanelen
Zaaknummer : 17711202895

Locatie : Weijer/Voortje in Mierlo
Datum ontvangst : 19 april 2022
Omschrijving : Zonnepark de Weijer
Zaaknummer : 17711203023

Locatie : Burgemeester Termeerstraat 
    ongenummerd (openbare ruimte 
    nabij huisnummer 33) in Mierlo
Datum ontvangst : 20 april 2022
Omschrijving : rooien van een notenboom in 
    verband met de aanleg van een 
    overstortleiding 
Zaaknummer : 17711203087

Locatie : Nieuwendijk 46 in Geldrop
Datum ontvangst : 22 april 2022
Omschrijving : verwijderen gevaarlijke en dode 
    coniferen in achtertuin
Zaaknummer : 17711203396

Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie : Heuvel 50A in Geldrop
Omschrijving : plaatsen geldautomaat
Zaaknummer : 17711139267

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Mierloseweg 140 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 28 april 2022
Omschrijving : uitbouw
Zaaknummer : 17711105093

Locatie : Parallelweg ongenummerd 
    (openbare ruimte nabij 
    huisnummer 3) in Geldrop
Verzenddatum besluit : 28 april 2022
Omschrijving : rooien van een moeraseik in 
    verband met diverse 
    zwamaantastingen niet duurzaam 
    te handhaven
Zaaknummer : 17711174162

Locatie : Joris van Spilbergenstraat en
    omgeving
Verzenddatum besluit : 28 april 2022
Omschrijving : renoveren van 296 daken in de
    Joris van Spilbergenstraat en 
    omgeving, fase 2
Zaaknummer : 17711130996

Locatie : Molenstraat 23 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 28 april 2022
Omschrijving : aanbrengen nieuwe naam op
    gebouw Centrum Hofdael
Zaaknummer : 17711163790

Locatie : Nieuwenpolder 6 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 28 april 2022
Omschrijving : wijziging in het keukengedeelte
Zaaknummer : 17711192772

Locatie : Voortje 55 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 28 april 2022
Omschrijving : realisering van bestrating
Zaaknummer : 17711153664

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 telefoonnum-
mer (040) 289 38 93.

VERLEENDE VERGUNNINGEN APV/
BIJZONDERE WETTEN

Locatie : Geldrop, Centrum
Verzenddatum besluit : 25-04-2022
Omschrijving : Braderie Meise Mert, 29 mei 2022
Zaaknummer : 1103503

Locatie :  Mierlo
Verzenddatum besluit : 25-04-2022
Omschrijving : Avondvierdaagse Mierlo, 7 juni t/m
    10 juni 2022
Zaaknummer : 1146068
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Locatie :  Mierlo, Sporthal de Weijer
Verzenddatum besluit :  25-04-2022
Omschrijving :  Houvast Toernooi 2022, zaterdag
    14 en zondag 15 mei 2022
Zaaknummer :  1169534

Locatie :  Harrie van Vlerkenstraat 19, 
Geldrop
Verzenddatum besluit :  26-04-2022
Omschrijving :  Mobiele Kraan, 4 mei 2022
Zaaknummer :  1198338

Locatie :  De Burght 228, Geldrop
Verzenddatum besluit :  26-04-2022
Omschrijving :  Hoogwerker, 1 mei 2022
Zaaknummer :  1197943

Locatie :  Korte Kerkstraat 63, Geldrop
Verzenddatum besluit :  26-04-2022
Omschrijving :  Hoogwerker, 9 mei 2022
Zaaknummer :  1197938

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 burgemeester 
en wethouders van Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 
5660 GA Geldrop. U kunt er ook voor kiezen om uw 

bezwaarschrift digitaal in te dienen via 
https://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 be-
roep 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 telefoonnum-
mer (040) 289 38 93.

RAADSBESLUIT

Aanvulling lijst van categorieën van gevallen, waarin 
een verklaring van geen bedenkingen van de gemeente-
raad niet is vereist

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken 
bekend dat de gemeenteraad op 2 november 2020 heeft 
bepaald dat voor het gebied buiten de bebouwde kom een 

verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad 
niet is vereist om af te wijken van een bestemmingsplan 
voor de aanleg van zonneparken in gebieden die zijn 
aangewezen als ‘zoekgebied voorkeur 1’ uit paragraaf 3.3.3 
van en bijlage 3 bij de gemeentelijke ‘Beleidsvisie (groot-
schalige) zonneparken en windmolens Geldrop-Mierlo’. Dit 
heeft de raad gedaan in aanvulling op eerder aangewezen 
categorieën van gevallen waarvoor zo’n verklaring van 
geen bedenkingen van de raad niet nodig is om af te wijken 
van een bestemmingsplan.

Afvalstoffenverordening Geldrop-Mierlo 2022

De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 
Geldrop-Mierlo d.d. 8 maarl2022;
gehoord de commissie Ruimte d.d.6 april2O22;

besluit:
1.  de Afvalstoffenverordening Geldrop-Mierlo 2O2l vast te 

stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad 
van de gemeente d.d.21 april 2O22.

Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - donderdag 5 mei 2022


