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Mierloseweg voorzien van 
50% gerecycled asfalt
Afgelopen week heeft KWS Infra Eindhoven op de 
Mierloseweg het innovatieve, geluid reducerende 
asfaltmengsel KonwéCity Circulair verwerkt. De 
toepassing hiervan was een primeur in Brabant. De oude 
deklaag van de Mierloseweg is ‘horizontaal gerecycled’. 
Dat betekent dat de oude deklaag gefreesd is en voor 
50% op dezelfde plek hergebruikt is in de nieuwe deklaag. 

Vanwege de gewenste geluidsreductie van maar liefst 
4,2 dB(A) is de asfaltinnovatie het perfecte asfaltmengsel 
voor dit project. In overleg met de gemeente is gekozen voor 
de circulaire variant van het mengel, met 50% gerecycled 
asfalt. “We zijn trots om met deze nieuwe deklaag op de 
Mierloseweg bij te dragen aan een betere leefbaarheid en 
een duurzame toekomst voor de gemeente”, aldus Will van 
Dijk, projectleider van de gemeente Geldrop-Mierlo.

Mierloseweg bijna gereed voor gebruik 
De afgelopen tijd heeft KWS Infra Eindhoven hard gewerkt 
aan de reconstructie van de Mierloseweg, vanaf de brug 
over de Kleine Dommel tot aan de Vogelpoelstraat, en de 
Johan Peijnenburgweg tot de Goorstraat. De kwaliteit van 
diverse verhardingen en verkeerslichten, op het betreffende 
gedeelte van de Mierloseweg, was van matige kwaliteit 
of gedateerd. Daarnaast speelden er problemen met de 
verkeersafwikkeling en berijdbaarheid op de kruispunten met 
de Johan Peijnenburgweg en Nuenenseweg. KWS heeft het 
kruispunt ruimer gemaakt, zodat vrachtverkeer eenvoudiger 
kan afslaan. Daarnaast hebben we een zogenaamde midden 

geleider geplaatst, zodat het voor langzaam verkeer mogelijk 
wordt de Johan Peijnenburgweg in twee fases over te steken. 
Er is gekozen voor een groene midden geleider. Zo blijft het 
groene karakter van de weg behouden. Ook is er een grotere 
wateropvang gecreëerd. Eind mei is de weg weer gereed 
voor gebruik. 

‘MijnHuisPast’ van 
start in wijk Akert
Wethouder Peter Looijmans heeft op 21 mei de aftrap 
gegeven aan het project ‘MijnHuisPast’. Een aantal 
vrijwilligers gaan de komende tijd in de wijk Akert op 
huisbezoek om met senioren te bekijken hoe zij zo lang 
mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Tijdens een 
huisbezoek wordt er gekeken welke aanpassingen en 
oplossingen mogelijk zijn.

Wethouder Looijmans: ‘’Door ontwikkelingen in de zorg 
blijven senioren steeds langer thuis wonen. Gelijktijdig met 
ouder worden merken zij, dat zij niet altijd meer zo goed uit 
de voeten kunnen. Het thuis wonen kan daardoor minder 
veilig en comfortabel worden. Maar met kleine aanpassingen 
in de woning kan dit al fl ink worden verbeterd. Ik ben er trots 
op dat we in samenwerking met onze deskundige vrijwilligers 
kunnen helpen om een veiligere leefomgeving voor onze 
senioren te realiseren”.

Het programma ‘MijnHuisPast’ is erop gericht om senioren 
bewust te maken van deze woonsituatie. Van hen wordt 
verwacht dat zij zich zo lang mogelijk zelfstandig weten 
te redden en daarvoor op tijd stappen zetten om veilig en 
comfortabel wonen mogelijk te maken. Er wordt een beroep 
gedaan op hun zelfredzaamheid. Het gaat in dit programma 
niet om verbouwingen of grote aanpassingen maar om 
praktische oplossingen die met beperkte kosten gerealiseerd 
kunnen worden.

In de komende maanden worden inwoners met een 
brief van de gemeente uitgenodigd om naar de website 
www.mijnhuispast.nl te gaan. Op deze website is alle 
informatie beschikbaar hoe comfortabel wonen mogelijk 
is. Via deze site kan ook een gratis wooncheck worden 
aangevraagd. Samen met een woonadviseur loopt de 
bewoner/bewoonster door zijn/haar huis en wordt er gekeken 
waar aanpassingen doelmatig zijn en welke oplossingen 
hiervoor geschikt zijn.
Van deze professionele wooncheck wordt een woonadvies 
gemaakt en aangeboden aan de bewoner/bewoonster.

Bij de realisatie van het programma ‘MijnHuisPast’ in Geldrop-
Mierlo zijn o.a. betrokken: de Gemeente, Seniorenbelangen 
Geldrop-Mierlo, Seniorenorganisaties KBO, PVGE en 
Kersenplukkers, de Rabobank en de LEVgroep.

Het programma start in de wijk Akert. Daarna volgen alle 
andere wijken van Geldrop-Mierlo. Het programma loopt tot 
eind 2022.

Bijna alle leerlingen geslaagd voor 
praktijk verkeersexamen
Afgelopen week zijn in Geldrop en Mierlo weer de 
praktijk verkeersexamens afgenomen. Vorig jaar konden 
de verkeersexamens door corona helaas niet doorgaan, 
maar dit jaar was het gelukkig wel weer mogelijk. De 
organisatie was net als andere jaren in handen van Veilig 
Verkeer Nederland in samenwerking met de gemeente en 
vele vrijwilligers. 

In totaal fi etsten 570 leerlingen een speciaal uitgezette route. 
Dit jaar zijn bijna alle leerlingen voor het praktijkexamen 
geslaagd. Twee leerlingen waren zelfs zowel bij het theorie- 
als bij het praktijkexamen helemaal foutloos en dus cum 
laude geslaagd! Zowel in Mierlo als Geldrop werden door de 
leerlingen nog de meeste fouten gemaakt met het richting 
aangeven. Met name bij rotondes vergaten de leerlingen 
hun hand uit te steken. Net als het autoverkeer moeten 
fi etsers namelijk ook bij het verlaten van de rotonde richting 
aangeven. 

Mierlo
In Mierlo gingen de leerlingen van groep 7 en/of 8 op voor 
hun verkeersexamen. Vanaf de parkeerplaats bij sporthal 
de Weijer fi etsten de leerlingen in oranje hesjes een route 
van ongeveer 20 minuten door het centrum van Mierlo, over 
enkele rotondes op de Geldropseweg en via de Santheuvel 
en Kerkakkers terug naar het startpunt. Alle leerlingen 
voldeden aan de eisen en haalden hun verkeersdiploma. 
Een geweldige prestatie. 

Geldrop
In Geldrop was er vanaf wijkgebouw Oranjeveld een pittige 
route van ongeveer 30 minuten voor de leerlingen van groep 
7 en/of 8 van de Geldropse scholen uitgezet. In verband met 
de werkzaamheden aan de Peijnenburgweg was het eerste 
deel van de route dit jaar iets anders dan voorgaande jaren. 
De route liep verder door het centrum, langs het station en 
door de wijken Akert en Coevering. In Geldrop voldeden 

bijna alle leerlingen aan de eisen en slaagden voor het 
verkeersexamen. 

Vrijwilligers
De organisatie van de verkeersexamens was ook dit jaar weer 
in handen van Marida Kockx van Veilig Verkeer Nederland. 
Als dank voor haar grote inzet en enthousiasme ontving 
zij namens de gemeente een leuke attentie. Verder waren 
veel vrijwilligers actief op de actiedagen zelf. Ze bemanden 
de controleposten en zorgden voor een goed verloop van 
de verkeersexamens. Zonder de hulp van alle vrijwilligers 
waren de verkeersexamens niet mogelijk geweest. Als dank 
hiervoor kregen zij daarom namens het organisatiecomité 
ook een speciale attentie. 
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Energiecoach worden bij het 
EnergieHuis Slim Wonen?
Lijkt het je leuk om andere bewoners te helpen met 
voorlichting over het besparen van energie en geld? Heb 
jij je eigen huis al extra verduurzaamd, nageïsoleerd of al 
zonnepanelen geïnstalleerd? En ben je bereid je verder 
te verdiepen in energiebesparende maatregelen? Word 
dan ook onderdeel van het regionale Energiecoach team 
bij het EnergieHuis Slim Wonen. 

Wij bieden je gratis kennis workshops en de opleiding 
‘Energiecoach worden’!  
Meld je aan om Energiecoach te worden bij het 

EnergieHuis Slim Wonen. Stuur 
een mail met telefoonnummer naar
info@energiehuisslimwonen.nl  en wij nemen contact met je 
op!

Groei mee naar een gezond klimaat!

Praat mee over het wijkplan 
Mierlo-Zuidoost!
In de afgelopen maanden zijn we als gemeente met 
bewoners, verenigingen en sociaal maatschappelijke 
partners uit Mierlo-Zuidoost in gesprek geweest. Uit 
de enquête en de gesprekken komt naar voren dat de 
bewoners in de wijk vooral verder willen praten over de 
volgende onderwerpen:
- Aanpakken en voorkomen van eenzaamheid
- Een veilige en prettige leefomgeving
- Langer thuis kunnen blijven in de buurt
- Meer ontmoeting en buurtactiviteiten om elkaar te 

leren kennen
- Lekker bewegen en spelen in de wijk
- Weten waar je hulp en zorg kunt krijgen

Bezoek onze container
Misschien heeft u hem al gezien, onze glazen container bij 
de Vliegert aan de Heer van Rodestraat in Mierlo? Heeft u als 
wijkbewoner vragen, opmerkingen, zorgen of ziet u kansen 
voor de wijk? Kom gerust eens aan. Onze gebiedsregisseur, 
Harold van Lieshout is elke woensdag van 10.00-11.00 uur 
aanwezig bij de container en gaat graag met u in gesprek. 

Meepraten over een 
van bovenstaande 
onderwerpen?
In de week van 31 mei t/m 4 juni, 
staat het thema “een veilige 
en prettige leefomgeving” op 
de agenda. Onze medewerkers 
en sociaal maatschappelijke 
partners gaan (op gezette 
tijden) graag met u in gesprek 
over dit thema. 

Wilt u weten wanneer zij bij 
de container aanwezig zijn? 
De openingstijden staan 
aangegeven op de container 
en zijn te vinden op onze 
website https://www.geldrop-
mierlo.nl/wijkontwikkeling-
mierlo-zuidoost. Schroom niet 
en loop gerust eens binnen.

Dé plek om open over ouderschap 
te praten

Zo ervaren ouders 
de bijeenkomsten 
van OuderWijzer
Sinds deze maand organiseert OuderWijzer weer 
fysieke ouderbijeenkomsten voor (aankomende) ouders 
in de regio Geldrop-Mierlo. Heb jij een baby of word 
je binnenkort vader of moeder? Dan ben je van harte 
welkom op deze gratis avonden in het Ouder-inloophuis 
aan de Willem Barentszweg 4 in Geldrop. Twijfel je of dit 
iets voor jou is? Bekijk dan de video’s met ervaringen 
van andere ouders die zo’n bijeenkomst bezochten.

Jij als ouder centraal
Wie wil ik zijn als ouder? Hoe ga ik het ouderschap invullen 
en welke rol wil ik graag vervullen in de opvoeding van 
mijn kindje? Dat zijn vragen die iedere (aanstaande) vader 
of moeder bezighouden. Maar waar je niet dagelijks mee 
bezig bént. Er zijn al zoveel dingen waar je je handen aan 
vol hebt, dat de aandacht voor jouw rol als ouder er vaak 
bij inschiet. Dat is nu precies waar wél ruimte voor is op 
de ouderbijeenkomsten van OuderWijzer. Daar krijg je 
voorlichting, praktische tips en informatie over opvoeding en 
ouderschap. En raak je geïnspireerd door de goede ideeën 
van andere vaders en moeders. Zodat je je goed kunt 
voorbereiden op jouw rol als kersverse ouder.

Bewust bezig zijn met ouderschap
Geen goedbedoelde adviezen maar echt bruikbare tips. 
In contact komen met andere ouders. Zien hoe anderen 
het doen, vergelijken met je eigen aanpak en vervolgens 
beslissen wat je daarmee doet. En écht open spreken over 
het ouderschap. Zomaar een aantal aspecten die andere 
ouders aanspraken in de bijeenkomst die zij bezochten van 
OuderWijzer. Wat zij gemeen hebben? Dat ze het allemaal 
belangrijk vinden om zich voor te bereiden op wat komen 
gaat. En het prettig vinden om bewust bezig te zijn met de rol 
die zij willen vervullen.

Bekijk de fi lmpjes
Er valt veel te zeggen over de toegevoegde waarde van de 
ouderbijeenkomsten van OuderWijzer. Maar wie kunnen 
dat beter vertellen dan de ouders zelf? In korte fi lmpjes 
zijn de ervaringen van onder andere Denise, Danny en 
Renée vastgelegd. Je vindt ze op het verhalenplein van 
OuderWijzer: www.ouderwijzer.nl/verhalenplein.

Ook het beste halen uit jouw ouderschap?
Wil je meer weten over OuderWijzer? Of je direct aanmelden 
voor de eerstvolgende bijeenkomst? Maak je profi el aan op 
www.ouderwijzer.nl. Dan krijg je precies de informatie die 
voor jou relevant is.

Zonnepanelen kopen via de gemeente?

Kom op 1 juni naar de digitale 
informatieavond 
Geldrop is één van de 12 gemeenten die meedoet aan het 
zonnepanelenproject De Groene Zone. Woningeigenaren die 
deelnemen kunnen snel en gemakkelijk zonnepanelen laten 
plaatsen zonder eigen investering. Wil je meer informatie? 
Kom dan naar de digitale informatieavond op dinsdag 1 juni 
van 19:30 tot 21:00 uur.

Aanmelden digitale informatieavond
Aanmelden voor de informatieavond kan via www.
degroenezone.nl. Na aanmelding ontvang je een 
bevestigingsmail met deelnamelink (check ook je spam box). 

Hoe werkt het?
De deelnemende gemeenten kopen gezamenlijk 
zonnepanelen in en schieten de kosten voor. Dit betekent dat 
je zelf geen aanbetaling hoeft te doen voor de zonnepanelen. 
In maximaal 15 jaar, tegen 1,35% rente, los je de lening 
maandelijks af bij de gemeente.

Besparen vanaf de eerste maand
Al vanaf de eerste maand heb je fi nancieel voordeel: de 

opbrengst is namelijk hoger dan je maandelijkse afl ossing. 
Daarnaast krijg je 15 jaar lang garantie. Per gemeente is een 
beperkt aantal plekken beschikbaar. Wees er dus op tijd bij!

www.geldrop-mierlo.nl
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RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Bogardeind 219 in Geldrop
Datum ontvangst : 14 mei 2021
Omschrijving : realiseren drie padelbanen
Zaaknummer : 20210208

Locatie : Rietstraat 43 in Geldrop
Datum ontvangst : 15 mei 2021
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20210210

Locatie : Wilhelminastraat 82 in Mierlo
Datum ontvangst : 17 mei 2021
Omschrijving : het plaatsen van een leiboom
Zaaknummer : 20210212

Locatie : Ganseboom 89 in Geldrop
Datum ontvangst : 17 mei 2021
Omschrijving : plaatsen dakkapel op achtergevel
Zaaknummer : 20210214

Locatie : Palantir 15 in Geldrop
Datum ontvangst : 17 mei 2021
Omschrijving : vervangen garagedeur door   
  raamkozijn
Zaaknummer : 20210215

Locatie : Hoefblad 14 in Mierlo
Datum ontvangst : 18 mei 2021
Omschrijving : plaatsen extra raam
Zaaknummer : 20210216

Locatie : Rielsedijk 44 in Geldrop
Datum ontvangst : 18 mei 2021
Omschrijving : oprichten vrijstaand woonhuis
Zaaknummer : 20210217

Locatie : Sneeuwuil 24 in Mierlo
Datum ontvangst : 19 mei 2021
Omschrijving : plaatsen overkapping
Zaaknummer : 20210218

Locatie : Sluisstraat 33 in Geldrop
Datum ontvangst : 19 mei 2021
Omschrijving : vervangen muur door latei
Zaaknummer : 20210219

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Burgemeester Termeertraat 14 in  
  Mierlo
Verzenddatum besluit : 19 mei 2021
Omschrijving : oprichten woning
Zaaknummer : 20200508

Locatie : Fazantlaan 9 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 19 mei 2021
Omschrijving : vervangen en wijzigen raam -en  
  deurkozijnen
Zaaknummer : 20210140

Locatie : Burgemeester Verheugtstraat 29  
  in Mierlo
Verzenddatum besluit : 19 mei 2021
Omschrijving : plaatsen carport
Zaaknummer : 20210131

Locatie : Koolmees ongenummerd
   (openbare ruimte nabij   
  huisnummer 2) in Mierlo
Verzenddatum besluit : 19 mei 2021
Omschrijving : rooien 2 eiken in verband met  
  herinrichting openbaar gebied
Zaaknummer : 20210191

Locatie : Sint Catharinaweg   
  ongenummerd (openbare ruimte  
  nabij huisnummer 20) in Mierlo
Verzenddatum besluit : 19 mei 2021
Omschrijving : rooien 1 eik in verband met   
  herinrichting openbaar gebied
Zaaknummer : 20210192

Locatie : Dwarsstraat ongenummerd  
  (openbare ruimte ter hoogte van  
  huisnummers 1-99) in Geldrop
Verzenddatum besluit : 19 mei 2021
Omschrijving : rooien 28 bomen (24 lindes en 
  4 sierperen) in verband met   
  herinrichting openbare ruimte
Zaaknummer : 20210200

Verleende aanvraag omgevingsvergunning met 
uitgebreide procedure (4)

Locatie : Meester van Busselstraat 92A in  
  Mierlo
Datum ter inzage : 28 mei 2021
Omschrijving : oprichten woonhuis
Zaaknummer : 20200624

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.
Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet 
gewijzigd.

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 Oost-Brabant, sector 
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

Voor bekendmakingen met nummer 4 geldt: Tegen deze 
besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, een 
beroepschrift indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, sector 
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. 
Het besluit is geldig nadat deze termijn is verstreken. 

Als het spoed heeft, kunt u tegelijk met uw beroepschrift 
een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de 
voorzieningenrechter van deze rechtbank. 

Een belanghebbende kan alleen beroep indienen als hij in 
de eerder gevolgde voorbereidingsprocedure een zienswijze 
heeft ingediend.

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.

ONTHEFFING GEBRUIK OPENBARE RUIMTE

Op 20 mei is aan NK Bouwbegeleiding bv een ontheffi ng 
toegestuurd voor het plaatsen van bouwmaterialen en een 
bouwkeet/toiletwagen aan de Heuvel, achter de Nettorama 
in Geldrop. 

De ontheffi ng 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 
(20 mei) 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.

ZIENSWIJZE VERTROKKEN NAAR 
ONBEKENDE BESTEMMING

De personen hieronder wonen niet meer op het adres 
waar zij volgens de basisregistratie personen (BRP) staan 
ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling 
Dienstverlening, cluster Inwoners. Het college heeft het 
voornemen de persoonslijsten van deze personen niet meer 
bij te houden. Wanneer een defi nitief besluit is genomen, 
staan zij offi cieel niet meer op dat adres ingeschreven.

Een betrokken persoon kan over dit voorgenomen besluit 
zijn mening geven, schriftelijk of mondeling. Wanneer u dit 
mondeling wilt doen, vragen wij u een afspraak te maken via 
het telefoonnummer (040) 289 38 93. 

U hebt vier weken de tijd om een brief te sturen of een 
afspraak te maken. De termijn gaat in, één dag na de datum 
van deze publicatie. 

Zet in de brief de volgende zaken:
• uw naam en adres;
• de datum;
• een omschrijving van het voorgenomen besluit waar u uw 

mening over wilt geven;  
• de reden waarom (uw mening) u het niet eens bent met dit 

voorgenomen besluit en
• uw handtekening. 

U stuurt de brief naar:
Gemeente Geldrop-Mierlo
t.a.v. Dienstverlening (adresonderzoek)
Postbus 10101
5660 GA GELDROP

Wilt u meer weten? 
Belt u dan met de adresonderzoekers van de afdeling 
Dienstverlening, telefoon: (040) 289 38 93.

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 
PARTICIPATIEWET GELDROP-MIERLO 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-
Mierlo heeft in de vergadering van 30 maart 2021 besloten 
tot het vaststellen van de Beleidsregels bijzondere bijstand 
Participatiewet Geldrop-Mierlo 2020.

In de Beleidsregels bijzondere bijstand Participatiewet 
Geldrop-Mierlo 2020 zijn de regels vastgelegd waarin de 
inwoners kunnen zien onder welke voorwaarden en voor 
welke kosten zij in beginsel in aanmerking komen voor 
bijzondere bijstand. Tevens is het voor de uitvoering van 
belang hoe moet worden omgegaan met de verstrekking van 
de bijzondere bijstand aan haar inwoners.

Inzien
U kunt de genomen besluiten vanaf vandaag voor een 
periode van zes weken tijdens reguliere openingstijden 
inzien in het informatiecentrum van het gemeentehuis aan 
De Meent 2 in Geldrop. 

U kunt ze ook digitaal raadplegen via: www.geldrop-mierlo.nl.

Contact
Voor vragen over de Beleidsregels bijzondere bijstand 
Participatiewet Geldrop-Mierlo 2020 kunt u contact opnemen 
met dhr. G. Wunderink, telefoonnummer (040) 289 37 83. Hij 
is op maandag en dinsdag aanwezig.

B E K E N D M A K I N G E N

Geslachtsnaam  Geboorte- Datum Voorgenomen
en voorletters datum voornemen uitschrijving 
   wegens 

Wijnen, LCM 11-05-1991 20-05-2021 Onbekend
Cavaliov, FD 22-05-1975 20-05-2021 Onbekend
Şveţ, V 07-09-1988 20-05-2021 Onbekend


