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Vlog burgemeester Van Bree:  
de horeca mag weer open!
Beste mensen,

We staan hier in Mierlo voor een horecagelegenheid.  
Vanaf maandag 1 juni mag de horeca weer open en  
mogen de terrassen open. Weliswaar in beperkte vorm, 
maar de mogelijkheid is er.

Belangrijk daarbij is dat u wel de regels in acht neemt. Dus  
anderhalve meter afstand, vermijd drukte, voorkom grote groepen 
mensen en pak daarin uw eigen verantwoordelijkheid. 
Alleen dan zet de versoepeling zich verder door en zal de horeca 
u erg dankbaar zijn.

Volg ons online
Alle vlogs van burgemeester Van Bree bekijken? Kijk op ons  
YouTube kanaal of volg ons op Facebook of Twitter.

Vergadering commissie 
voor bezwaarschriften
Op maandag 8 juni 2020 komt de Commissie voor 
Bezwaarschriften in het gemeentehuis van Geldrop-
Mierlo (villa) aan De Meent 2 te Geldrop bijeen in een 
openbare hoorzitting.

Op de agenda staan de volgende zaken: 
18:30 uur:  Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van 

de burgemeester van 2 maart 2020 waarbij met 
toepassing van artikel 13b Opiumwet een woning 
is gesloten voor de duur van 3 maanden wegens 
het aantreffen van een handelshoeveelheid drugs. 

Er zijn maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van 
COVID-19 te voorkomen. 

Live-stream
In verband met de corona maatregelen is publiek bij  
openbare vergaderingen op dit moment niet toegestaan.  
U kunt de vergaderingen volgen via de live-uitzending via 
onze website.
Insprekers kunnen, na voorafgaande aanmelding, wel in de 
vergadering bij het betreffende agendapunt aanwezig zijn.
Na afloop van de vergadering is de uitzending terug te kijken 
en wordt deze voor langere periode bewaard.

Digi-taalhuis: Tips voor 
een makkelijker, veiliger  
en leuker thuisleven
Veel van ons zitten thuis tijdens deze coronacrisis. 
Dat is niet altijd makkelijk. Digi-Taalhuis biedt een 
platform waar je terecht kunt voor tips in huis. 

Digi-Taalhuis 
In het Digi-Taalhuis vindt u ideeën om fit te blijven, leuke  
spelletjes om te spelen, u kunt oefenen met taal en leren en 
hoe u omgaat met geld. Deze en allerlei andere basisvaardig-
heden kunt u vinden op www.bibliotheek.nl/digitaalhuis.html. 

Een eerste tip:
Het Online Taalhuis heeft ook een eigen YouTube kanaal. 
Bekijk de filmpjes van het Online Taalhuis op Youtube en leer 
direct: https://bit.ly/2U0C4PX. 
 Veel plezier!

Verhuizing doorgeven,  
ook digitaal
Verhuist u naar Geldrop-Mierlo? Of verhuist u binnen 
Geldrop-Mierlo naar een ander adres? Geef uw verhui-
zing vanaf 4 weken voor de verhuizing tot 5 dagen na 
de verhuizing door. Gaat u naar een andere gemeente 
verhuizen? Geeft u dan uw verhuizing aan uw nieuwe 
woongemeente door.

Verhuizing online doorgeven
U kunt een afspraak maken om uw verhuizing persoonlijk  
door te geven. Maar u kunt de verhuizing ook online doorgeven  
via DigiD. Hoe dat werkt vindt u op onze website 
www.geldrop-mierlo.nl/verhuizing-doorgeven.

Burgemeester van Bree en zijn gezin hebben zich op deze manier 
per 1 juni jl. definitief ingeschreven in Geldrop-Mierlo Wij heten 
hen nogmaals van harte welkom!

Je houdt 1,5 meter 
afstand, tenzij je 
uit hetzelfde huis-
houden komt.

Veel restaurants en cafés hebben aanvullende (hygiëne) regels. 
Volg altijd de aanwijzingen op van het personeel.

  
 

Je moet aan een 
tafel of bar zi�en. 

Je moet aan een 
tafel zi�en. 

Je moet 
reserveren.

Je houdt 1,5 meter 
afstand, tenzij je 
uit hetzelfde huis-
houden komt.

Een medewerker 
vraagt je of je 
verkouden bent 
of koorts hebt.

Op terrassen 
mogen meer dan 
30 gasten zi�en, 
zolang er genoeg 
ruimte is om 
afstand te 
houden.

30 mei 2020

Stap voor stap:

Vanaf 1 juni kan de
horeca open
Restaurants en cafés mogen op 1 juni vanaf 
12 uur ‘s middags open. Er gelden wel regels:

Binnen Buiten

Binnen mogen 
maximaal 30 
gasten zijn.
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Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - donderdag 4 juni 2020

B E K E N D M A K I N G E NOpdrogende sloten  
en waterdiertjes in uw tuin
Een minivijvertje in uw tuin of op uw balkon is voor uzelf én voor de natuur een fijne aanwinst. 
Libellen, vlinders en vogels komen graag op bezoek, zeker nu sloten droogvallen bij gebrek 
aan regen. Hoe maakt u zo’n minivijvertje? 

Bewoners van de sloot
In slootjes wemelt het meestal van beestjes. Zeker een sloot met 
schoon, helder water en veel planten erin. Ook boven en langs de 
sloot leven veel verschillende dieren. Libellen vallen meteen op, 
want zij vliegen laag boven het water op zoek naar prooien. Water-
juffers zijn wat kleiner. De echte waterdieren verblijven onder het 
wateroppervlak; sommige tussen en op de planten, andere in of 
op de bodem. Zo heeft elk dier zijn eigen plaats in de sloot. Samen 
met planten vormen al deze waterdieren de levensgemeenschap 
van de sloot. Ze kunnen niet zonder elkaar. 
Nou zijn er maar weinig mensen die een slootje bij hun woning 
hebben. Om te genieten van waterleven heb je echter niet veel 
nodig. Een minivijver is zelfs in een kleine tuin of op een balkon 
mogelijk!

Een minivijvertje maken? Een miniklusje!
Als vijverbak kunt u een waterdichte schaal, emmer, ton of  
teil gebruiken: alles wat geen schadelijke stoffen afgeeft (geen 
zink en koper bijvoorbeeld). Kijk voor meer informatie op  
www.schonevijver.nl. Als bodemmateriaal is onbemeste, schrale 
potgrond geschikt. Daarin poot u langs de kant moerasplantjes  
zoals watermunt, waterweegbree en moerasvergeet-me-nietje. 
Vul dan de bak met (regen)water, op zo’n manier dat de plantjes 
met hun wortels in het water staan. U zult zien: vogels, libellen en 
bijen komen nu zeker bij u op bezoek! 

Bijvullen uit de regenton
De beste vijverlocatie is halfschaduw. In de volle zon warmt een 
minivijver snel op. Vergeet vooral bij warm weer niet dat u het  
water moet aanvullen door de verdamping. 

Door de klimaatverandering hebben we immers steeds langere  
perioden van droogte. Vang daarom regenwater op in een  
regenton. Hiermee kunt u de vijver bijvullen. 

Genieten van waterbeestjes bij u huis 
Bij water is altijd wat te beleven. Al snel na de aanleg van uw  
minivijver verschijnen er insecten. Op het water lopen de  
schaatsenrijders en in het water en op de waterplanten komen 
libellen, kevertjes en andere insecten hun eitjes leggen. Deze  
eitjes groeien uit tot larven, die weer uitgroeien tot nieuwe libellen. 
Als er een slootje in de buurt van uw tuin is, kunt u ook amfibieën 
verwachten zoals kikkers, padden of salamanders.

Hebben waterdiertjes last van de droogte? 
Jazeker! Veel waterdieren starten hun leven in slootjes,  
waaronder amfibieën en de genoemde insecten. Dit voorjaar  
hadden ze geen eenvoudige start. Net toen alle eitjes in het water 
waren afgezet werd het al vreselijk droog, nog droger dan in de  
afgelopen - veel te droge - jaren. En warm! Al in de winter sneuvelde  
het ene warmterecord na het andere en april was warm en ook erg 
droog. Daarbij zorgt droge oostenwind voor grotere verdamping. 
In een ondiepe sloot warmt het water snel op. Warm water bevat 
weinig zuurstof en waterdiertjes kunnen daardoor stikken. Vissen, 
die waterdiertjes eten, hebben dan geen voedsel meer.
Hopelijk blijft er voorlopig nog voldoende water in de sloot, zodat 
de kikkers en padden (en salamanders) hun metamorfose van  
kikkervisje tot volwassen kikker kunnen voltooien. Veel libellen 
sluipen nu uit en ook de wantsen en kevers komen uit hun cocon. 
Fijn dat ze kunnen vliegen, want dan kunnen ze bij droogval op 
zoek naar een sloot of beek waar nog wel water in staat.

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
BOUWEN EN WONEN

Ruimte/Ruimtelijke ordening

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Aardborstweg 4 in Mierlo
Datum ontvangst : 19 mei 2020
Omschrijving :  verbouwen recreatiewoning  

naar zorgwoning
Zaaknummer : 20200273

Locatie : Wielewaal 71 in Geldrop
Datum ontvangst : 21 mei 2020
Omschrijving : verbouwen woonhuis
Zaaknummer : 20200275

Locatie : Overakker 6 in Mierlo
Datum ontvangst : 21 mei 2020
Omschrijving : plaatsen tijdelijke woonunit
Zaaknummer : 20200277

Locatie : Dwarsstraat 5 in Geldrop
Datum ontvangst : 22 mei 2020
Omschrijving :  verbouwen horecabedrijf/woning  

naar 2 onder 1 kap woning
Zaaknummer : 20200279

Locatie : Ambachtweg 65 in Mierlo
Datum ontvangst : 26 mei 2020
Omschrijving : uitbreiden opslagruimte
Zaaknummer : 20200286

Locatie : Bosrand 10 in Geldrop
Datum ontvangst : 27 mei 2020
Omschrijving : verbouwen woonhuis
Zaaknummer : 20200288

Locatie : Zandoogje 11 in Mierlo
Datum ontvangst : 27 mei 2020
Omschrijving : oprichten overkapping
Zaaknummer : 20200289

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Losweg 36 in Geldrop
Omschrijving : bouwen erker en berging
Zaaknummer : 20200192

Locatie : Industrieweg 38B in Geldrop
Omschrijving :  uitbreiden bedrijfshal met kantoor  

en opslag
Zaaknummer : 20200183

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)

Locatie : Eindhovenseweg 82 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 20 mei 2020
Omschrijving :  uitbreiden eerste verdieping en  

aanbrengen balustrade
Zaaknummer : 20200196

Locatie :  Neerlandstraat ongenummerd  
(openbare ruimte nabij  
huisnummer 10) in Geldrop

Verzenddatum besluit : 20 mei 2020
Omschrijving :  rooien één boom in verband met slechte 

conditie en zwamaantasting
Zaaknummer : 20200208

Locatie :  Genoenhuis ongenummerd  
(openbare ruimte nabij  
huisnummer 4) in Geldrop

Verzenddatum besluit : 20 mei 2020
Omschrijving :  rooien één amerikaanse eik in verband 

met slechte conditie en zwamaantasting
Zaaknummer : 20200207

Locatie :  Wielewaal ongenummerd  
(openbare ruimte nabij  
huisnummer 10) in Geldrop

Verzenddatum besluit : 20 mei 2020
Omschrijving :  rooien 10 populieren in verband met niet 

duurzaam te handhaven
Zaaknummer : 20200203

Locatie : Losweg ongenummerd in Geldrop
Verzenddatum besluit : 20 mei 2020
Omschrijving : oprichten zes appartementenblokken
Zaaknummer : 20190892
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Locatie :  Bisschop van Mierlostraat 21  
in Mierlo

Verzenddatum besluit : 26 mei 2020
Omschrijving : plaatsen dakkapel
Zaaknummer : 20200222

Locatie : Tricotstraat 28 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 26 mei 2020
Omschrijving : plaatsen dubbele dakopbouw
Zaaknummer : 20200195

Locatie : Villapark 23 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 27 mei 2020
Omschrijving : verbouwen woonhuis
Zaaknummer : 20200211

Locatie : Hertogenlaan 37 en 39 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 27 mei 2020
Omschrijving : plaatsen overkapping
Zaaknummer : 20200221

Locatie : de Bleekvelden 21 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 27 mei 2020
Omschrijving : wijzigen gebruik pand
Zaaknummer : 20190660

Locatie : Zandoogje 9 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 27 mei 2020
Omschrijving : aanleggen zwembad
Zaaknummer : 20200223

Inzagetermijn en bezwaar maken?

Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Dit is een kennis-
geving. 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 bezwaar-
schrift 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 telefoonnummer (040) 289 38 93.

ANTERIEURE OVEREENKOMST DE BLEEKVELDEN 21 

Burgemeesters en wethouders maken bekend dat de gemeente 
Geldrop-Mierlo een overeenkomst heeft gesloten als bedoeld in 
artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening. Hieronder staat wat 
deze overeenkomst inhoudt.

Waar gaat de overeenkomst over?
Initiatiefnemer heeft bij de gemeente Geldrop-Mierlo verzocht 
planologische medewerking te verlenen aan het wijzigen van  
het bestaande gebruik van haar pand aan De Bleekvelden 21, 
kadastraal bekend gemeente Geldrop, sectie F, nummer 2252. 
Het gaat om een wijziging van het gebruik ten behoeve van  
bedrijfsdoeleinden naar het gebruik als verenigingsgebouw. De 
gemeente wilde hieraan meewerken door van het bestemmings-
plan af te wijken.

De gemeente heeft in een overeenkomst afspraken gemaakt 
met de initiatiefnemer van dit plan. Dit zijn afspraken over wie de  
kosten voor de plannen betaalt en wie welke activiteiten ter zake 
onderneemt.

U kunt een korte beschrijving van de overeenkomst bekijken
U kunt dit doen vanaf 5 juni 2020 bij de Publieksbalie in het  
gemeentehuis aan de Meent 2 in Geldrop tijdens openingstijden.

U kunt niet reageren op de overeenkomst
U kunt niet reageren op de overeenkomst. U kunt er dus geen 
bezwaar tegen maken.

Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan naar het  
algemene telefoonnummer van de gemeente Geldrop-Mierlo 
(040) 289 38 93 en vraag naar Mayke Payens van de afdeling 
Ruimte.

MILIEU

MELDING WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo maken op 
grond van de Wet milieubeheer en het Besluit omgevings-
recht bekend, dat er meldingen zijn ingediend op grond van het  

“Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer” 
voor:

•  Het oprichten van een supermarkt (Lidl Nederland Gmbh) aan 
de Wielewaal in Geldrop (hoek Nuenenseweg). De melding is 
ingediend op 17 april 2020;

•  Het veranderen van een inrichting (Gebr. Van Gastel) aan het 
Heiderschoor 10 in Mierlo. De melding is ingediend op 8 mei 
2020;

•  Het veranderen van een inrichting aan de Bekelaar 43 in Mierlo.  
De melding is ingediend op 10 mei 2020.

De meldingen en andere stukken die van belang zijn liggen van  
5 t/m 18 juni 2020 ter inzage in de publiekshal van het  
gemeentehuis, De Meent 2 in Geldrop. De openingstijden van het 
gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 9.00 uur 
tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur.

Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u telefonisch 
een afspraak maken met Jos van Hoeij, telefoon (040) 289 37 83) 
of Hans van Santvoort, telefoon (040) 289 37 81.

Gemeente actueel

bij klachten zoals
verkoudheid, hoesten

of verhoging

 blijf thuis en laat je testen

Alleen wordt steeds meer samen. Maar dat 

kan alleen als we hier samen verstandig mee 

omgaan. Dus bij klachten zoals verkoudheid, 

hoesten of verhoging, blijven we thuis en 

laten we ons testen.

Ook bij milde klachten bel je    Ook bij milde klachten bel je    0800-1202

voor een afspraak bij jou in de buurt.  Alleen 

zo kunnen we elkaar beschermen en gaan 

er steeds meer deuren open. Kijk voor meer 

informatie op rijksoverheid.nl/coronatest

www.geldrop-mierlo.nl

www.facebook.com/gemeente.geldropmierlo


