
Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - donderdag 12 mei 2022

AGENDA* COMMISSIE RUIMTE 
Maandag 16 mei 2022
’t Plein

(tijd indicatief) Activiteit  
Algemeen
19.30 uur 1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag commissie 
Ruimte van 6 en 12 april 2022 
4. Vragen en mededelingen
• Mededelingen van de 

portefeuillehouder(s) over/vanuit 
de gemeenschappelijke regelingen 
(o.a. MRE, SGE, ODZOB, Cure);

• Mededelingen van en vragen aan 
portefeuillehouder(s).

Besluitvorming
19.45 uur 5. Doelgroepenverordening presen-

tatie (portefeuillehouder Jeucken)
In onze gemeente worden de ko-
mende jaren veel woningen gebouwd. 
Om te kunnen waarborgen dat er vol-
doende betaalbare woningen voor de 
beoogde doelgroepen komen en de 
komende jaren blijven, willen wij een 
doelgroepenverordening opstellen.

20.15 uur 6. Parkeervisie Centrum Geldrop 
presentatie (portefeuillehouder Van 
de Laar)  
Rondom het centrum van Geldrop 
worden komende jaren 800 woningen 
gebouwd. Hierbij speelt parkeren 
een belangrijke rol, omdat er niet 
veel ruimte is om op een makke-
lijke manier parkeeroplossingen te 
realiseren. Naast nieuwbouw, speelt 
er op het gebied van mobiliteit nog 
meer. Daarom wil de raad een nieuw 
parkeerbeleid voor de hele gemeente, 
onderdeel van dit beleid is een 
parkeervisie voor het centrum van 
Geldrop, die nodig is om verder te 
kunnen ontwikkelen in het centrum.

Oordeelsvorming 
21.00 uur 7. Zienswijze raad Geldrop-Mierlo 

op Begroting Cure 2023 
(RV GM2022-1186735)
(portefeuillehouder Van Otterdijk)
Op 6 juli 2022 behandelt het Alge-
meen Bestuur van Cure de begroting 
2023. Het Dagelijks Bestuur van Cure 
legt deze begroting nu eerst voor aan 
de raden van de drie gemeenten om 
hen in de gelegenheid te stellen om 
een zienswijze in te dienen die dan 
wordt meegenomen in de beraadsla-
ging van het Algemeen Bestuur. 

Burgers en belanghebbenden kunnen 
gebruik maken van het spreekrecht.

21.25 uur 8. Ontwerpbegroting Omgevings-
dienst Zuidoost Brabant (ODZOB) 
2023 en meerjarenraming 2024-
2026 (RV GM2022-1140326)
(portefeuillehouder Van Otterdijk)
Gevraagd wordt om in te stemmen 
met de ontwerpbegroting 2023 en 
meerjarenbegroting 2024-2026 van 
de ODZOB.

Burgers en belanghebbenden kunnen 
gebruik maken van het spreekrecht.

21.35 uur 9. Erfgoedverordening gemeente 
Geldrop-Mierlo 2023 (RV GM2022-
966657)
(portefeuillehouder Van Otterdijk)
Als de Omgevingswet in werking 
treedt, moet er een nieuwe Erfgoed-
verordening van kracht worden, met 
verwijzing naar de nieuwe wetsartike-
len. Deze verordening voorziet daar 
in.

Burgers en belanghebbenden kunnen 
gebruik maken van het spreekrecht.

Gemeente actueel

21.40 uur 10. Vaststellen duurzaamheidsnota 
2022-2025 Geldrop-Mierlo 
(RV GM2022-219779) 
(portefeuillehouder Van Otterdijk)
In deze Duurzaamheidsnota 2022-
2025 wordt aansluiting gezocht bij de 
meest recente landelijke doelen. Dit 
betekent ook dat we opnieuw bekij-
ken hoe we willen dat onze gemeente 
er op het gebied van duurzaamheid 
in 2050 uitziet. Aan de hand hiervan 
bepalen we wat we de komende vier 
jaar moeten bereiken om op de route 
te blijven voor 2050.

Burgers en belanghebbenden kunnen 
gebruik maken van het spreekrecht.

Algemeen
22.25 uur 11. Sluiting

*   Onder voorbehoud van wijzigingen.
**  Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld 
wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, 
alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in 
herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht 
Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u 
zich uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur 
bij de griffi e aanmelden, telefonisch op 14 040 of 
040-2893893 of per mail griffi e@geldrop-mierlo.nl

U krijgt vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw ver-
haal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een 
korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw 
verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffi e. De 
griffi e zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering 
bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens 
de vergadering uitdelen.

AGENDA* COMMISSIE SAMENLEVING 
Dinsdag 17 mei 2022
’t Plein

(tijd indicatief) Activiteit  
Algemeen
19.30 uur 1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag commissie 
Samenleving van 5 april 2022 
4. Vragen en mededelingen
• Mededelingen van de 

portefeuillehouder(s) over/vanuit 
de gemeenschappelijke regelingen 
(o.a. MRE, SGE, ODZOB, Cure);

• Mededelingen van en vragen aan 
portefeuillehouder(s).

Besluitvorming
19.45 uur 5. Jongerenraad, stand van zaken 

presentatie (portefeuillehouder Van 
Otterdijk)
Er zal een kennismaking zijn van de 
Jongerenraad en (nieuwe) raads- en 
burgercommissieleden. Er wordt 
aandacht geschonken aan de missie 
en visie van de Jongerenraad en 
ideeën over hoe de Jongerenraad 
nog aantrekkelijker te maken voor 
jongeren uit Geldrop én Mierlo, over 
het aanhalen van de banden met de 
gemeenteraad, het college en het 
ambtelijk apparaat en waar zij nu mee 
bezig zijn.

Oordeelsvorming 
20.45 uur 6. Jaarverslag/jaarrekening 2021, 

2e begrotingswijziging 2022 en 
meerjarenbegroting 2023-2026 
Gemeenschappelijke Regeling 
Plus Team (RV GM2022-1154528) 
(portefeuillehouder Van Otterdijk)  
Er wordt gevraagd kennis te nemen 
van het jaarverslag/de jaarrekening 
2021 van het Plus Team en in te 
stemmen met het vaststellen van de 
2e begrotingswijziging 2022 en met 
het vaststellen van de meerjarenbe-
groting 2023-2026 van het Plus Team.
Burgers en belanghebbenden kunnen 
gebruik maken van het spreekrecht.

21.05 uur 7. Zienswijzen gemeenteraad 
Geldrop-Mierlo op begroting 2023 
e.v. Senzer (RV GM2022-1195796) 
(portefeuillehouder Looijmans)
De gemeenteraad kan zijn zienswijze 
kenbaar maken aan het Algemeen 
Bestuur van de gemeenschappelijke 
regeling, op de ontwerpbegroting 
2023 en meerjarenraming van de 
GR Senzer. Het Algemeen Bestuur 
neemt deze zienswijze mee en neemt 
daarna een defi nitief besluit over de 
ontwerpbegroting.

Burgers en belanghebbenden kunnen 
gebruik maken van het spreekrecht.

21.25 uur 8. Zienswijze concept programma-
begroting 2023 GGD (RV GM2022-
1180287)
(portefeuillehouder Looijmans)
Op 6 juli behandelt het Algemeen 
Bestuur van de GGD Brabant 
Zuidoost de concept programmabe-
groting 2023. Het Dagelijks Bestuur 
van de GGD legt deze begroting nu 
eerst voor aan de raden van de 21 
gemeenten om hen in de gelegen-
heid te stellen om een zienswijze in te 
dienen. 

Burgers en belanghebbenden kunnen 
gebruik maken van het spreekrecht.

21.40 uur 9. Verordening  bekostiging leer-
lingenvervoer Geldrop-Mierlo 2022  
(portefeuillehouder Van Otterdijk)
De gemeenteraad heeft de wettelijke 
plicht een regeling vast te stellen voor 
de bekostiging van het leerlingenver-
voer. Door de vele ontwikkelingen in 
het sociaal domein en specifi ek in het 
passend onderwijs sinds 2015, is er 
behoefte aan een geactualiseerde 
Verordening bekostiging leerlingen-
vervoer.

Burgers en belanghebbenden kunnen 
gebruik maken van het spreekrecht.

Algemeen
22.25 uur 10. Sluiting

*   Onder voorbehoud van wijzigingen.
**  Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld 
wordt, kan een burger of belanghebbende, die al eerder 
heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen 
inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht 
Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u 
zich uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur 
bij de griffi e aanmelden, telefonisch (040) 2893893 of per 
mail griffi e@geldrop-mierlo.nl

U krijgt vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw ver-
haal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een 
korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw 
verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffi e. De 
griffi e zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering 
bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens 
de vergadering uitdelen.

AGENDA INFO-AVOND 
Maandag 23 mei 2022
’t Plein

(tijd indicatief) Activiteit  
Algemeen
19.30 uur 1. Opening en mededelingen
Besluitvorming
19.35 uur 2. Woonzorgvisie presentatie 

(portefeuillehouder Jeucken)
We staan aan de vooravond van een 
fl inke vergrijzing. In samenhang met 
de extramuralisering (het streven om 
buiten de muren van een intramu-
rale instelling gelijkwaardige zorg te 
bieden) leidt dit tot veranderingen in 
de wereld van wonen en zorg. Als 
eerste stap in het woonzorgakkoord is 
er een analyse uitgevoerd, waarvan 
de resultaten gepresenteerd worden. 
Met deze basis kan er een visie uitge-
werkt gaan worden.
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Gemeente actueel
20.05 uur 3. Opgave gericht werken in 

Geldrop-Mierlo presentatie  
(portefeuillehouder Looijmans)
De samenhang tussen opgavegericht 
werken en de visie Geldrop-Mierlo 
2040 wordt gepresenteerd en er 
wordt een beeld gegeven bij de opga-
vegerichte werkwijze.

20.35 uur 4. Ontwikkeling sociale huur-
appartementen De Waag-
Vesperstraat Mierlo presentatie 
(portefeuillehouder Jeucken)
Compaen ontwikkelt 20 appartemen-
ten voor de sociale huursector. Om 
de ontwikkeling fi nancieel haalbaar 
te krijgen, maken zij gebruik van een 
regionaal ontwikkeld basisproduct. 

Algemeen
20.50 uur 5. Sluiting

De onderwerpen, die op een info avond aan de orde ko-
men, worden in het kader van de beeldvorming voorgelegd. 
In deze fase van het proces wordt er nog geen inhoudelijke 
discussie gevoerd  en is standpuntbepaling nog niet aan de 
orde.

AGENDA* COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN
Dinsdag 24 mei 2022
’t Plein

(tijd indicatief) Activiteit  
Algemeen
19.30 uur 1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling verslag Commissie 
Algemene Zaken van 22 februari 
2022
4. Vragen en mededelingen
• Mededelingen van de 

portefeuillehouder(s) vanuit/over 
gemeenschappelijke regelingen 
(o.a. MRE, SGE, Dienst Dommel-
vallei en Veiligheidsregio);

• Mededelingen van en vragen aan 
portefeuillehouder(s). 

Beeldvorming
19.45 uur 5. Visie Geldrop-Mierlo 2040 (porte-

feuillehouder Van Bree)
Uit de visie sociaal domein en de 
omgevingsvisie op hoofdlijnen is 
een bovenliggende algemene visie 
op Geldrop-Mierlo herleid. De visie 
Geldrop-Mierlo 2040 ondersteunt 
de ontwikkelingen die we binnen en 
buiten de organisatie aan het uitlopen 
zijn op het gebied van opgavegericht 
werken vanuit een visie, aan de hand 
van een strategie.

Oordeelsvorming 
21.00 uur 6. Zienswijze op ontwerpbegroting 

2023 Veiligheidsregio Brabant-
Zuidoost
(RV GM2022-1170282) 
(portefeuillehouder Van Bree)
Op grond van de Gemeenschap-
pelijke Regeling Veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost worden de raden 
van de deelnemende gemeenten in 
de gelegenheid gesteld hun zienswij-
ze op de ontwerpbegroting kenbaar te 
maken voordat het Algemeen Bestuur 
de begroting vaststelt.

Burgers en belanghebbenden kunnen 
gebruik maken van het spreekrecht.

20.30 uur 7. Zienswijze raad 1e begrotings-
wijziging 2022 en ontwerp-
begroting 2023-2026 Dienst 
Dommelvallei (RV GM2022-1073618) 
(portefeuillehouder Van Bree)
Op 12 juli behandelt het Algemeen 
Bestuur Dienst Dommelvallei de 1e 
begrotingswijziging 2022 en Meer-
jarenbegroting 2023-2026 Dienst 
Dommelvallei. Het Dagelijks Bestuur 
legt deze stukken voor aan de drie 
gemeenteraden om hen in de gele-
genheid te stellen zienswijze in te 
dienen. 

Burgers en belanghebbenden kunnen 
gebruik maken van het spreekrecht.

20.45 uur 8. 2e begrotingswijziging 2022 
Dienst Dommelvallei 
(RV GM2022-1170343) 
(portefeuillehouder Van Bree)
Op 12 juli behandelt het Algemeen 
Bestuur Dienst Dommelvallei de 2e 
begrotingswijziging 2022 Dienst Dom-
melvallei. Het Dagelijks Bestuur legt 
deze stukken voor aan de drie ge-
meenteraden om hen in de gelegen-
heid te stellen zienswijze in te dienen.

Burgers en belanghebbenden kunnen 
gebruik maken van het spreekrecht.

20.50 uur 9. Algemene Plaatselijke Veror-
dening Geldrop-Mierlo 2022 (RV 
GM2022-1115839)
(portefeuillehouder Van Bree)
Vanwege nieuwe ontwikkelingen is 
het wenselijk dat de Algemene Plaat-
selijke Verordening wordt geactuali-
seerd.

Burgers en belanghebbenden kunnen 
gebruik maken van het spreekrecht.

21.20 uur 10. Alcoholverordening gemeente 
Geldrop-Mierlo 2022 (RV GM2022-
1115839)
(portefeuillehouder Van Bree)
De afgelopen maanden is onderzocht 
van welke verordenende bevoegd-
heden die de Alcoholwet biedt de ge-
meente Geldrop-Mierlo gebruik wenst 
te maken. De uitkomst hiervan heeft 
geleid tot voorgesteld concept van de 
Alcoholverordening gemeente
Geldrop-Mierlo 2022.

Burgers en belanghebbenden kunnen 
gebruik maken van het spreekrecht.

21.50 uur 11. Nota reserves en voorzieningen 
(RV GM2022-946330) 
(portefeuillehouder Van Bree)
In de fi nanciële verordening van de 
gemeente Geldrop-Mierlo staat dat 
eenmaal in de vier jaar een nota Re-
serves en voorzieningen ter vaststel-
ling wordt aangeboden aan de raad. 
De laatst vastgestelde nota dateert uit 
2017,vandaar deze actualisatie.

Burgers en belanghebbenden kunnen 
gebruik maken van het spreekrecht.

22.20 uur 12. Zienswijze raad Geldrop-Mierlo 
op begroting MRE 2023 
(RV GM2022-1015282)
(portefeuillehouder Van Bree)
Op 6 juli 2022 behandelt het Alge-
meen Bestuur van de Metropoolregio 
Eindhoven (MRE) de begroting 2023. 
Het Dagelijks Bestuur van de MRE 
legt deze begroting nu eerst voor aan 
de raden van de 21 gemeenten om 
hen in de gelegenheid te stellen om 
een zienswijze in te dienen. 

Burgers en belanghebbenden kunnen 
gebruik maken van het spreekrecht.

Algemeen
22.30 uur 13. Sluiting

* Onder voorbehoud van wijzigingen.
**  Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld 
wordt, kan een burger of belanghebbende, die al eerder 
heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen 
inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht 
Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u 
zich uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur 
bij de griffi e aanmelden, telefonisch op (040) 2893893 of 
per mail griffi e@geldrop-mierlo.nl
U krijgt vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw ver-
haal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een 
korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw 
verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffi e. De 
griffi e zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering 
bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens 
de vergadering uitdelen.

Dinsdag 17 mei 
Inloopbijeenkomst 
gebiedsvisie Grote Bos
Op 17 mei wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd voor 
omwonenden en andere geïnteresseerden over de ge-
biedsvisie Grote Bos in Geldrop. De avond wordt georgani-
seerd door Anna zorggroep, het Strabrecht College en de 
gemeente Geldrop-Mierlo. Tijdens deze inloopbijeenkomst 
gaan we in gesprek met u en alle andere geïnteresseerden 
over de plannen voor het nieuwe buiten- en binnensport 
terrein van het Strabrecht College, gebouw Heide voor 
dementerenden (Anna zorggroep) en de realisatie van een 
appartementencomplex in opdracht van de gemeente. In 
de plannen worden alle locaties verbonden door een groen 
park. Hieronder vindt u een impressie van de plannen.  

Locatie en tijd 
De inloopbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 17 mei in het 
Strabrecht College aan Grote Bos 2 en duurt van 19.30 uur 
tot 21.00 uur. U bent van harte welkom.

Profi ciat aan de 100 
jarige mevrouw Tini 
Martens-Wullems
Burgemeester Jos van Bree bracht afgelopen week een 
bezoekje aan WoonZorgcentrum Berkenheuvel. Hij was 
daar om mevrouw Tini Martens-Wullems in het zonnetje te 
zetten. Zij werd 100 jaar. In het bijzijn van haar kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen ontving zij van de burgemees-
ter een mooie bos bloemen en een cadeau.

 fotograaf Marco Magielse



Dodenherdenking 2022:  ‘Vrijheid in verbondenheid’ 
Op maandag 4 mei stonden we stil bij allen die vanaf 
de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogs-
situaties en bij vredesoperaties. Zoals elk jaar vond op 
deze dag een herdenkingsbijeenkomst plaats op het 

Brits Ereveld aan de Geldropseweg in Mierlo. Na twee 
jaar konden we eindelijk weer met zijn allen bij elkaar 
zijn voor dit plechtige moment. Goed om te zien dat 
ook dit keer de opkomst bijzonder hoog was. Er waren 

verschillende sprekers, onder andere  Burgemeester  
Jos van Bree.

Speech Jos van Bree ter gelegenheid van Dodenherdenking 2022
‘Vrijheid in verbondenheid’

Beste aanwezigen, 

Welkom, hier op het Brits Ereveld in Mierlo, voor de 
Dodenherdenking 2022. Na twee jaar kunnen we eindelijk 
weer met zijn allen bij elkaar zijn voor dit plechtige mo-
ment. Ik ben erg blij om u allemaal hier te zien.

In het bijzonder wil ik een woord van welkom richten aan 
de veteranen uit Geldrop-Mierlo die hier vanavond samen 
zijn gekomen. Voor velen is dit moment ook een persoon-
lijk eerbetoon aan verloren kameraden. Fijn dat jullie er 
vanavond ook weer bij zijn.

Om acht uur staan we met zijn allen twee minuten stil. 

Twee minuten om te denken aan alle oorlogsslachtoffers 
van de Tweede Wereldoorlog, maar ook aan iedereen die 
is omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties 
ná de Tweede Wereldoorlog. 
Ook willen we ons respect tonen voor de inzet van onze 
militairen voor vrede en veiligheid overal ter wereld.

Twee minuten om even stil te staan bij de kwetsbaarheid 
van onze eigen vrijheid. We staan dankbaar stil bij alle 
opofferingen van anderen, waardoor wij in Nederland in 
vrijheid kunnen leven. 

In het bijzonder denken we aan de vreselijke oorlog in Oe-
kraïne, die al veel te veel levens heeft gekost en waardoor 
miljoenen mensen op de vlucht zijn geslagen.

De inwoners van Oekraïne waanden zich veilig. Ze gingen 
naar het werk en school, deden leuke dingen met hun 
vrienden en familie. Ze maakten vakantie- en toekomst-
plannen. Hun wereld leek erg op de onze, hun vrijheid ís 
de onze. 

Tot soldaten uit Rusland hun veilige omgeving binnen-
drongen. Onwerkelijke beelden van vluchtende vrouwen 
en kinderen komen onze huiskamer binnen. We lezen 
berichten over mannen die Oekraïne niet mogen verlaten 
omdat hun land verdedigd moet worden. Huilend hebben 
zij diegenen die hen lief zijn op de trein gezet of naar een 
grensovergang gebracht. Niet wetend of zij elkaar ooit nog 
terugzien. We horen om ons heen van Oekraïeners die uit 
solidariteit teruggaan naar hun land. 

Wíj voelen ook de behoefte om te helpen, om hen tot 
steun te zijn, maar tegelijkertijd voelen we ons machteloos. 
Spontaan werden en worden spullen verzameld, slaap-
plekken ingericht en wordt er geld opgehaald voor het 
goede doel. Als gemeente hebben we in Mierlo, met hulp 
van Stichting Het Vergeten Kind en vele vrijwilligers, al een 
tijdelijke noodopvang in kunnen richten voor ruim zestig 
alleenreizende minderjarige jongeren. 

Afgelopen week sprak ik met Inna Ter-ties-sjna, een van 
oorsprong Oekraïense die nu in Mierlo woont. Zij helpt 
via de LEVgroep om gevluchte landgenoten in Geldrop-
Mierlo hun leven weer op te pakken. Zij vertelde me over 
de vlucht van haar moeder, zus en 10-jarig neefje uit hun 

geboortedorp Sumy in Oost-Oekraïne op de 11e dag van 
de oorlog. Het werd een hachelijk avontuur. 

Ze wilden niet de onveilig voelende humanitaire corri-
dors gebruiken, maar reden over sluiproutes, dwars door 
moestuinen, achtertuinen en weilanden. Een race tegen de 
avondklok, die van iedereen een doelwit maakt. Over-
nachten bij willekeurige, maar welwillende landgenoten. 
Mogelijk roept het bij sommige van u herinneringen aan de 
Tweede Wereldoorlog op.

Inna’s familie kon Oekraïne ontvluchten en heeft een veilig 
onderkomen in Europa gevonden. Dat geldt niet voor een 
klasgenootje van haar neefje. Zijn familie was al in 2014 
voor het geweld in Donbas gevlucht. Pas geleden heeft de 
familie gehoord dat het jongetje is overleden. Zijn familie 
dacht in Sumy veilig te zijn voor het oorlogsgeweld. Het 
mocht helaas niet zo zijn.

Ook maakte ik kennis met Olena Kulàhina die net als Inna 
voor de liefde naar Nederland kwam. Zij vertelt u verderop 
in het programma hoe zij de oorlog in Oekraïne beleeft.

Stilstaan bij deze persoonlijke verhalen maakt ons bewust 
hoe belangrijk het is om, op welke manier dan ook, de 
hand uit te steken naar de ander. Om die ander in vrijheid 
de steun en het respect te geven dat iedereen verdient.

Door deze verhalen worden we eraan herinnerd hoe 
kwetsbaar vrijheid is. Hoe gemakkelijk je die dus kwijt kunt 
raken. Ruim 77 jaar hebben we gedacht dat dit ons nooit 
meer zou overkomen. 

Een hele generatie is opgegroeid zonder echt de dreiging 
van het verliezen van vrijheid te ervaren. Ook zij ervaren 
nu dat vrijheid een werkwoord is, waarin je elke dag moet 
investeren.

Tijdens de coronacrisis hadden we de hoop dat de 
verplichte afstand ons weer dichter bij elkaar zou bren-
gen. Bijna twee jaar later blijkt dat maar deels gelukt. De 
pandemie heeft juist óók maatschappelijke problemen en 
tegenstellingen aan de oppervlakte gebracht. En ons laten 
zien dat de vrijheden van de één soms haaks lijken te 
staan op die van een ander. 

Het persoonlijke en collectieve belang lijkt niet altijd samen 
te gaan. Door het invullen van vrijheid vanuit onze eigen 
denkbeelden, kunnen we de vrijheid en het geluk van onze 
medemens belemmeren.

Vrijheid zit niet alleen in materiële dingen, zoals een dak 
boven je hoofd of geld om te besteden. 

Maar ook in kunnen zijn wie je bent, zonder oordeel of af-
wijzing. Dankzij onze naoorlogse welvaart werden mensen 
“bevrijd” van de noodzaak om zich in moeilijke omstandig-
heden tot bijvoorbeeld familie of kerken te richten. 
Dat gaf ook de ruimte tot de ontwikkeling van de eigen ik, 
het maken van eigen keuzes en het ter discussie stellen 
van zaken die nog niet zo lang geleden onbespreekbaar 
waren. 

Het gevoel van vrijheid schuilt uiteindelijk ook in het gevoel 
van geluk. Zelfs in een omgeving waar volgens onze Ne-
derlandse normen misschien onvoldoende vrijheid bestaat, 
kunnen mensen zich vrij en gelukkig voelen. Vrijheid be-
leeft iedereen op zijn eigen manier en niet iedereen heeft 
hetzelfde nodig om zich vrij te voelen. 

Regels en wetten bieden ons ook veiligheid. De capitulatie 
van Duitsland gaf Nederland haar vrijheid terug. Door het 
herstel van de democratie in 1945 kregen gewone inwo-
ners opnieuw controle over de manier waarop ze bestuurd 
werden. 

Laten we deze gelegenheid vandaag gebruiken om het be-
lang van de democratie te onderstrepen. Dát is de vrijheid 
die het waard is om te verdedigen.

De vrijheid die we in Nederland 77 jaar geleden hebben 
teruggewonnen is breekbaar. Voor het eerst in lange tijd 
is oorlog weer echt dichtbij huis. We mogen ons meer dan 
ooit realiseren hoeveel geluk we hebben dat we vrij kun-
nen gaan en staan waar we willen. Dat we vrij kunnen én 
mogen zijn.”

Laten we onze vrijheid koesteren! 
Niet alleen morgen als we onze vrijheid vieren maar alle 
dagen van het jaar!
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Speeltuin De Viking in Geldrop ontvangt: 
Topprestatiebadge Voeding 

Woensdag 18 mei, horecaplein Geldrop 
Bijtende Bende slaat toe in Geldrop-Mierlo

Op 11 mei reikte wethouder Looijmans  aan de voorzit-
ter van Speeltuin De Viking, Michael van der Linden, de 
Topprestatiebadge Voeding uit. Speeltuin De Viking in 
Geldrop is hiermee de eerste speeltuin in Noord Brabant 
die deze topprestatiebadge heeft behaald. Deze feeste-
lijke gebeurtenis vond plaats in de speeltuin De Viking 
aan het Speeltuinpad 2 in Geldrop.

Gezond aanbod
Speeltuin De Viking werkt al lange tijd aan een gezondere 
speelomgeving voor kinderen. De Topprestatiebadge voe-
ding is het resultaat van een goede samenwerking tussen de 
speeltuin, Fit&Pit Geldrop-Mierlo en JOGG-Teamfi t. De afge-
lopen maanden is hard gewerkt aan een gezonder aanbod 
en een aantrekkelijke presentatie en is er een watertappunt 
geplaatst. Het grootste deel van het aanbod voldoet nu aan 
de norm ‘gezond’ volgens de Richtlijnen Eetomgeving van 
het Voedingscentrum.

Speeltuin met maatschappelijke functie
In de speeltuin staan bewegen, gezonde voeding en ontmoe-
ting centraal. Ook is de speeltuin per 1 maart 2021 geheel 
rookvrij. Het beheer van de kantine valt onder de verantwoor-
delijkheid van vrijwilligers die zich met hart en ziel hiervoor 
inzetten. Michael van der Linden, voorzitter van de speeltuin: 
“We hopen met onze werkwijze een voorbeeld te zijn voor 
alle speeltuinen in Nederland en laten hier zien dat ook in een 
speeltuin de ‘gezonde keuze een makkelijke keuze kan zijn’.      

Meer informatie over de speeltuin en zijn maatschappelijke 
functie is te vinden op: www.speeltuindeviking.com/het-be-
leid-richting-een-gezondere-speeltuin

Fruitsponsor gezocht
In een gezonde omgeving is fruit te koop of gratis verkrijg-
baar. Speeltuin De Viking is nog op zoek naar een sponsor 

die de kosten van het fruit voor zijn rekening wil nemen in ruil 
voor een sponsorbord op het terrein. Wil je als bedrijf geas-
socieerd worden met de speeltuin en zorgen voor een nóg 
gezonder aanbod, neem dan contact op met Michael van der 
Linden. Zijn contactgegevens staan op:/www.speeltuindevi-
king.com/contact.

Fit & Pit Geldrop-Mierlo
Alle inwoners in Geldrop-Mierlo verdienen het om fi t, ge-
zond en gelukkig te leven in de eigen leefomgeving: thuis, op 
school, het werk en de vrije tijd. Gezondheid en een gezonde 
leefstijl zijn van onschatbare waarde. We richten ons daarbij 
meer en meer op de veerkracht en vitaliteit van inwoners en 
hun sociale omgeving om met veranderingen en tegenslag te 
kunnen omgaan.

Via verschillende initiatieven en diverse organisaties gebeu-
ren er in Geldrop-Mierlo al veel goede dingen om mensen 
aan een gezonde leefstijl te helpen. Tegelijkertijd streven we 
ernaar preventie en gezondheid nóg meer onderdeel van het 
dagelijks leven te maken. Een gezonde leefstijl moet voor ie-
dereen gemakkelijk en een gewoonte (kunnen) worden.

Het is belangrijk dat inwoners, lokale partners en gemeente 
elkaar daarvoor weten te vinden en de handen ineen slaan. 
Om dit te onderstrepen sluiten we het Lokaal Preventieak-
koord ‘Geldrop-Mierlo FIT&PIT’ en brengen zo een beweging 
op gang naar een gezonder Geldrop-Mierlo voor en door ie-
dereen. Hierbij maken we gebruik van het landelijke program-
ma JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht). JOGG-Teamfi t is 
een initiatief van JOGG en zet zich in voor een gezondere 
sportomgeving (voedingsaanbod/ rookvrij / alcoholbeleid) en 
ook voor een gezonder aanbod bij speeltuinen, kinderboer-
derijen en wijkcentra. 

Uitnodiging

Uitnodiging

Vanaf mei 2018 is Rob van Otterdijk wethouder geweest in de gemeente 
Geldrop-Mierlo. Na vier jaar wethouderschap neemt Rob afscheid.

Graag bieden wij Rob van Otterdijk een afscheidsreceptie aan. 
Deze vindt plaats op woensdag 25 mei 2022 van 16.00 - 19.00 uur in 
Centrum Hofdael, Molenstraat 23, 5664 HV Geldrop.

U bent hierbij van harte welkom.

Geldrop, 25 april 2022

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo,
de secretaris,             de burgemeester,

N.J.H. Scheltens          J.C.J. van Bree 

Over drugscriminaliteit en de gevolgen hiervan zien we 
dagelijks nieuwberichten. Artikelen over hennepkweke-
rijen in woonwijken en drugslabs in het buitengebied. 
Het is geen ver-van-mijn-bed-show. Het gebeurt hier en 
nu, ook bij u in de buurt, ook in Geldrop-Mierlo. In de 
drugsindustrie in Brabant gaat veel geld om. Naar schat-
ting gaat het om honderden miljoenen euro’s per jaar. 
Om dit een halt toe te roepen, gaan instanties steeds 
meer samenwerken. Hierbij is ook jouw hulp nodig. Tus-
sen 12.00 en 16.00 uur kun je terecht in een speciale 
“immersive room”. Hierin ga je zelf op zoek naar signa-
len van drugscriminaliteit en leer je het herkennen. Speur 
je mee?  

Hennepteelt en drugsproductie hebben natuurlijk als doel om 
snel veel geld en macht te verkrijgen. Omdat dit geld nooit 
legaal is, komen daar ook snel andere criminele handelin-
gen bij kijken zoals fraude en witwassen. Hiervoor zijn de 
criminelen afhankelijk van samenwerking met allerlei legale 
voorzieningen en sectoren in de bovenwereld. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan een elektricien die de elektriciteit voor een 
hennepkwekerij aanlegt of een scheikundige die de chemi-
sche processen rondom XTC kent. Zonder hulp van de bo-
venwereld geen succesvolle onderwereld. 
Daarnaast blijft er vaak afval over van de productie van 
drugs. Omdat dit een probleem is, je rijdt er niet mee naar de 

Milieustraat, wordt het vaak illegaal gedumpt. In 2019 wer-
den er in Brabant 90 drugsdumpingen gevonden. Los van de 
schadelijke effecten hiervan op het milieu kost het opruimen 
veel geld dat betaald wordt door ons allemaal, de belasting-
betaler. Al deze criminele zaken samen noemen we onder-
mijning. 

Ondermijning samen aanpakken
Ondermijning is een groeiend probleem waarvoor de over-
heid ook uw hulp nodig heeft. Iedereen kan zaken herken-
nen die duiden op activiteiten van criminelen. Bijvoorbeeld 
een boeren schuur waar zich steeds meer louche types op-
houden omdat er een drugslab gevestigd zit. Of een winkel-
strip waar door de recessie verschillende ondernemers hun 
deuren moesten sluiten en waar nu allerlei duistere onder-
neminkjes voor teruggekomen zijn. Er zijn nooit klanten maar 
deze nieuwe winkels zijn er dan ook alleen maar om geld te 
kunnen witwassen.  

Onderbuikgevoel
Door op te letten en signalen door te geven kan belangrijke 
informatie worden achterhaald. Je melding kan ervoor zorgen 
dat er een onderzoek start maar kan ook een laatste stukje 
informatie in een lopend onderzoek zijn. Elk jaar volgen er 
meer dan 1500 aanhoudingen naar aanleiding van anonieme 
meldingen. Naast aanhoudingen volgen er bijvoorbeeld ook 

pandsluitingen, controles bij malafi de bedrijven, inbeslag-
names van verboden goederen zoals drugs of grondstof-
fen hiervoor. Wanneer een hennepkwekerij vlam vat, of een 
drugslab in een woonwijk ontploft, zeggen buurtbewoners 
soms dat ze al langer dachten dat daar iets niet klopte. Ben 
je bewust van de risico’s die je loopt door niets te doen met 
dit onderbuik gevoel.

Waar melden? 
Melden kan bij de politie online via www.politie.nl of door te 
bellen met 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 
online via www.meldmisdaadanoniem.nl of door kosteloos te 
bellen met 0800-7000. Dit is een onafhankelijk meldpunt waar 
je volledig anoniem informatie kunt geven. Terugmelding over 
wat er met je melding is gedaan is vanwege de anonimiteit 
niet mogelijk. Hou daarom het nieuws goed in de gaten. 

De Bijtende Bende is een 
initiatief van de politie, ge-
meente, Meld Misdaad 
Anoniem, provincie Noord-
Brabant en Taskforce-RIEC 
Brabant-Zeeland. 
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BEKENDMAKINGEN
RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Heer van Scherpenzeelweg 26 
    in Mierlo
Datum ontvangst : 26 april 2022
Omschrijving : renovatie tennispark
Zaaknummer : 17711205012

Locatie : Laan der vier Heemskinderen 15
    in Geldrop
Datum ontvangst : 25 april 2022
Omschrijving : interne verbouwing politiekantoor
Zaaknummer : 17711205275

Locatie : Mierloseweg 40 in Geldrop
Datum ontvangst : 29 april 2022
Omschrijving : bouwen van 40 appartementen
Zaaknummer : 17711210648

Locatie : Karel Doormanstraat 15 
    in Geldrop
Datum ontvangst : 28 april 2022
Omschrijving : plaatsen van een dakkapel
Zaaknummer : 17711211253

Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie : Burgemeester Verheugtstraat 67
    in Mierlo
Omschrijving : restaureren en renoveren 
    gemeentelijk monument
Zaaknummer : 17711139980

Locatie : Marktstraat 28A in Mierlo
Omschrijving : wijzigen bestaande gebruiksfunctie
     ‘kantoor’ naar ‘wonen’ waardoor 
    er een appartement kan 
    worden gerealiseerd
Zaaknummer : 17711135661

Locatie : Lambertushof 20 in Geldrop
Omschrijving : starten van een honden trimsalon
    aan huis
Zaaknummer : 17711153406

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Lambertushof 60 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 29 april 2022
Omschrijving : vervangen overkapping
Zaaknummer : 17711143952

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Rietstraat 10 en 12 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 29 april 2022
Omschrijving : wijzigen bestaande dakopbouwen
Zaaknummer : 17711143820

Locatie : De Hooge Akker 1 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 4 mei 2022
Omschrijving : uitbreiding twee kantoren
Zaaknummer : 17711053563

Locatie : Fangorn 55 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 4 mei 2022
Omschrijving : wanddoorbraak
Zaaknummer : 17711193048

Locatie : Hoog Geldrop 64 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 4 mei 2022
Omschrijving : verbouwen en uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 17711144262

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, Langstraat 2c
Verzenddatum besluit :  28-04-2022
Omschrijving :  Exploitatievergunning, La Cafetera 
Zaaknummer :  1117916

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 bezwaar-
schrift 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 telefoon-
nummer (040) 289 38 93.

BESLUIT WATERSCHAP DE DOMMEL

Bekendmaking verbod op onttrekken van oppervlaktewater 
Waterschap De Dommel.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel maakt 
het volgende bekend.

Besluit
Door de lage waterstanden heeft het dagelijks bestuur van 
Waterschap De Dommel op grond van artikel 3.13 van de 
Keur Waterschap De Dommel 2015 op 5 mei 2022 besloten 
om een algeheel tijdelijk verbod in te stellen om oppervlak-
tewater te onttrekken aan hierna genoemde oppervlakte-
wateren in het beheergebied van Waterschap De Dommel. 
Dit doet het waterschap omdat de waterafvoer van deze 
oppervlaktewateren sterk is teruggelopen. Een verdere 
verlaging van de waterstand in die wateren is ontoelaatbaar 
voor de waterkwaliteit en waterkwantiteit alsmede voor de 
grondwaterstand.

Oppervlaktewater wordt onder andere gebruikt voor berege-
ning van gewassen en voor het drenken van vee. Om de 
fl ora en fauna tijdens extreem droge periodes te bescher-
men kondigt het waterschap een onttrekkingsverbod af. 
Dat gebeurt wanneer de waterhoeveelheden in de beken 
minder zijn dan 10% van de meerjarige gemiddelden.
Het verbod geldt met ingang van 7 mei 2022 en blijft van 
kracht tot het tijdstip dat het dagelijks bestuur besluit om het 
verbod in te trekken.

Dit tijdelijk algeheel verbod tot onttrekken van oppervlak-
tewateren geldt voor iedereen en is van toepassing op het 
stroomgebied van Beekloop en Keersop. Het betreft het 
gebied zoals is aangeduid op de kaartbijlage op de linkerzij-
de van de pagina en op de website van het waterschap via 
de volgende link: http://dommel.webgispublisher.nl/Viewer.
aspx?map=Onttrekkingsverbod

Het onttrekkingsverbod geldt voor zowel vaste, als mobiele 
onttrekkingsinstallaties, zoals zuigwagens en giertonnen. 
Het drenken van vee en het bestrijden van brand met water 
uit beken of sloten is toegestaan. Het onttrekkingsverbod 
is van kracht tot het tijdstip waarop het dagelijks bestuur 
besluit dat het onttrekken van water weer verantwoord is.

Contact
Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact 
opnemen met Lonneke Schilte, telefoonnummer 
(0411) 618550.
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