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Agenda raadsvergadering
Agenda* Raadsvergadering
(ONLINE VIA MS-Teams)
Maandag 21 juni 2021

(tijd indicatief) Activiteit  

Algemeen

19.30 uur 1. Opening en mededelingen

19.35 uur 2. Vaststellen agenda

Besluitvorming

19.40 uur 3. Kadernota 2022-2025
Door de gemeenteraad is op 8 februari 
2021 het procesvoorstel over de behande-
ling van kadernota en meerjarenbegroting 
2022-2025 vastgesteld. De positieve erva-
ring over de debatten tussen raadsfracties 
hebben ertoe geleid dat ook bij de behan-
deling van de kadernota debatten hebben 
plaats gevonden tussen de fracties. 
Tijdens deze besluitvormende raadsver-
gadering is alleen het agendapunt Kader-
nota geagendeerd en zal de behandeling 
plaatsvinden aan de hand van ingediende 
moties en amendementen.

Algemeen

4. Sluiting

AGENDA* COMMISSIE SAMENLEVING 
(Online via MS-Teams)
Dinsdag 22 juni 2021

(tijd indicatief) Activiteit  

Algemeen

19.30 uur 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag commissie 
    Samenleving van 18 mei 2021
4. Vragen en mededelingen

• Mededelingen van de 
portefeuillehouder(s) over/vanuit de 
gemeenschappelijke regelingen (o.a. 
Senzer, Plusteam, SGE en GGD);

• Mededelingen van en vragen aan 
portefeuillehouder(s)

Beeldvorming

19.45 uur 5. Proces Toekomst Hofdael 
(portefeuillehouder Van Otterdijk)
Voor een onderzoek naar de toekomst voor 
SCC Hofdael is Metanoia procesmanage-
ment gevraagd verschillende scenario’s uit 
te werken en een advies te geven. Hieruit 
vloeiden 4 scenario’s voort. Het stich-
tingsbestuur van Centrum Hofdael heeft 
echter een eigen scenario opgetekend 
en daarnaast hebben DGG en CDA in de 
commissievergadering van 7 januari 2020 
een visie op de toekomst van Hofdael 
gepresenteerd dat zij ook met uw raad 
willen delen. In overleg met het college is 
besloten alle scenario’s gelijktijdig voor te 
leggen in deze informatiebijeenkomst.

Oordeelsvorming

21.15 uur 6. Jaarrekening 2020, 2e begrotingswij-
ziging 2021 en MPB 2020-2025 GR Plus 
Team (RV GM2021-208499)
(portefeuillehouder Van Otterdijk)
Behandeling van de jaarrekening 2020, de 
2e begrotingswijziging 2021 en de proforma 
meerjarenbegroting 2022-2025 van de ge-
meenschappelijke regeling PlusTeam.

Inwoners kunnen gebruik maken van 
spreekrecht.

21.45 uur 7. Zienswijze ontwerpbegroting Senzer 
2022 en meerjarenraming 2022-2025 
(RV GM2021-219085) 
(portefeuillehouder Looijmans)
Voor u ligt de ontwerpbegroting 2022 en 
meerjarenraming 2023-2025 van Senzer. 
Voorliggende ontwerpbegroting kent een 
aantal onzekerheden, zoals de voorziene 
bijstelling van de fi nancieringsmiddelen in 
het najaar, de verwachte aanpassingen 
van de bijstandsramingen en de verdere 
gevolgen van de coronacrisis.  
Volgens de reguliere procedure moet de 
ontwerpbegroting op uiterlijk 1 augustus 
2021 ingediend worden bij de provincie die 
fi nancieel toezichthouder is. Voorafgaand 
daaraan worden alle gemeenteraden in de 
gelegenheid gesteld een zienswijze in te 
dienen (artikel 35 lid 1 Wgr). Na behande-
ling en verwerking van de zienswijzen van 
de zeven gemeenten stelt het Algemeen 
Bestuur van Senzer.

Inwoners kunnen gebruik maken van 
spreekrecht.

Algemeen

22.15 uur 8. Sluiting

AGENDA* COMMISSIE RUIMTE 
(Online via MS-Teams)
Woensdag 23 juni 2021

(tijd indicatief) Activiteit  

Algemeen

19.30 uur 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Commissie Ruimte
    van 17 en 18 mei 2021
4. Vragen en mededelingen

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

• Mededelingen van en vragen aan 
portefeuillehouder(s).

Beeldvorming

19.45 uur 5. Afval- en grondstoffenplan 
2022-2025 (presentatie)
(portefeuillehouder Van Otterdijk)
In de voorgaande themabijeenkomsten 
hebben wij de commissieleden geïnfor-
meerd over het huishoudelijke afval- en 
grondstoffenplan en zijn ook de resultaten 
teruggekoppeld van het gehouden inwone-
ronderzoek. In deze beeldvormende verga-
dering willen we van gedachten wisselen 
over het, in de planperiode, terugbrengen 
van de hoeveelheid restafval per inwoner 
naar minder dan 100 kg. Dit willen we doen 
door service op restafval te verminderen, 
maar tegelijkertijd door méér fl ankerend 
beleid in te zetten.

20.30 uur 6. Tussentijdse toelichting duurzaam-
heidsnota 2021-2025
(portefeuillehouder Van Otterdijk)
We zijn bezig met het actualiseren van de 
duurzaamheidsnota. In de duurzaamheids-
nota leggen we vast wat onze ambities op 
het gebied van duurzaamheid zijn voor de 
periode 2021-2025 en wat we gaan doen 
om deze ambities te realiseren. De raad 
wordt om tussentijdse input gevraagd.

21.30 uur 7. Presentatie plan van aanpak Lokale 
Bereikbaarheid
(portefeuillehouder Van de Laar)
Ten behoeve van de op te stellen Lokale 
Bereikbaarheidsagenda is een plan van 
aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak 
wordt hier gepresenteerd.

Oordeelsvorming

22.00 uur 8. Toekomstvisie SGE Voorzieningen 
& Evenementen (RV GM2021-223682)
(portefeuillehouder Van Otterdijk)
Het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) wenst 
te kunnen beschikken over een gezamenlijke 
toekomststrategie voor het creëren van een 
blijvend en kwalitatief hoogstaand niveau van 
regionale voorzieningen & evenementen op 
het gebied van sport, cultuur en recreatie. Dit 
is opgesteld en dient door de raad vastgesteld 
te worden.

Inwoners kunnen gebruik maken van 
spreekrecht.

Algemeen

22.45 uur 9. Sluiting

AGENDA INFO-AVOND 
(Online via MS Teams)
Maandag 28 juni 2021

(tijd indicatief) Activiteit  

Algemeen

19.30 uur 1. Opening en mededelingen

Beeldvorming

19.35 uur 2. Presentatie eindresultaat Integraal 
Huisvestingsplan (IHP) 
(portefeuillehouder Van Otterdijk)
Presentatie van het eindresultaat van het Inte-
graal Huisvestingsplan door de RO-groep.

20.05 uur 3. Scenarioverkenning Mierlo-Oost
In maart 2019 is Wvg gevestigd op een gebied 
ten oosten van Mierlo zodat onderzocht kon 
worden of deze locatie geschikt was voor een 
toeristisch recreatieve ontwikkeling in een 
landschappelijke omgeving (als overgang naar 
Sang en Goorkens) met (fi nancieel) ondersteu-
nende woningbouw. Inmiddels is een scena-
rioverkenning uitgevoerd naar de ruimtelijke 
inpassing. Voor dat de volgende stap wordt 
gezet richting structuurvisie willen wij de raad 
graag informeren over de stand van zaken, het 
vervolgproces en de planning. Tijdens deze bij-
eenkomst wordt toegelicht hoe omwonenden/
belanghebbenden en de raad in de gelegen-
heid worden gesteld om input te leveren voor 
de structuurvisie.

20.35 uur 4. Beeldkwaliteitplan Luchen ’t Land-
kaartje en vrije kavels St. Catharinaweg
Voor ieder deelgebied in Luchen zijn beeld-
kwaliteitplannen opgesteld om de ruimtelijke 
kwaliteit van de architectuur en de openbare 
ruimte te beschrijven. De ligging in het plan-
gebied geeft onderscheid in de verschillende 
deelgebieden. Het voorliggend beeldkwaliteit-
plan beschrijft de architectuur en de openbare 
ruimte ten noorden van het Weteringpark, ook 
wel ‘t Landkaartje genoemd en de vrije kavels 
ter hoogte van de Eksterlaan/St. Catharina-
weg. Met het beeldkwaliteitplan willen we een 
kwalitatief hoogwaardige uitwerking van ‘t 
Landkaartje en de vrije kavels realiseren en 
in de toekomst waarborgen. Ook vormt het 
beeldkwalteitplan een toetsingskader voor de 
omgevingsvergunningen.

20.35 uur 5. Beeldkwaliteitplan de Bleekvelden
Op 27 januari 2020 is het plan van aanpak en 
ruimtelijke visie herontwikkeling Bleekvelden 
vastgesteld. Het voorliggend beeldkwaliteit-
plan is een verdere uitwerking hiervan.
Het beeldkwaliteitplan beschrijft de archi-
tectuur en de openbare ruimte voor locatie 
Bleekvelden. Met het beeldkwaliteitplan willen 
we een kwalitatief hoogwaardige
uitwerking van de Bleekvelden realiseren en 
in de toekomst waarborgen. Ook vormt het 
beeldkwaliteitplan een toetsingskader voor de 
omgevingsvergunningen.

Algemeen

21.35 uur 6. Sluiting

De onderwerpen, die op een info-avond aan de orde komen, 
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.
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AGENDA* COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN 
(ONLINE VIA MS-Teams)
Dinsdag 29 juni 2021

(tijd indicatief) Activiteit  

Algemeen

19.30 uur 1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling verslag Commissie 
    Algemene Zaken van 25 mei 2021
4. Vragen en mededelingen

a.  Mededelingen van de 
portefeuillehouder(s) vanuit/over 
gemeenschappelijke regelingen (o.a. 
MRE, SGE, Dienst Dommelvallei en 
Veiligheidsregio);

b.  Mededelingen van en vragen aan 
portefeuillehouder(s); 

Oordeelsvorming

19.45 uur 5. Rekenkamercommissie Geldrop-Mierlo 
‘Rapport doorwerking 2021’ 
(RV GM2021-223362) 
De Rekenkamercommissie heeft in 2021 de 
doorwerking onderzocht van de door haar uitge-
brachte adviezen in de periode van 2014-2021. 
Op basis van dit onderzoek, doet de Rekenka-
mercommissie een aantal voorstellen tot verbe-
tering van de opvolging van haar adviezen.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreek-
recht.

20.15 uur 6. Van Drank- en horecawet naar 
Alcoholwet (RV GM2021-214693) 
(portefeuillehouder Van Bree)
De Drank- en Horecawet wijzigt in Alcoholwet. Die 
(naam)wijziging moet worden geïmplementeerd.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreek-
recht.

20.30 uur 7. Jaarstukken 2020 Geldrop-Mierlo 
(RV GM2021-225157) 
(portefeuillehouder Van de Laar)
Het betreft de defi nitieve versie van de Jaar-
stukken 2020, inclusief het accountantsverslag 
en de reactie hierop van het college. Ten op-
zichte van de accountantsversie is het resultaat 
ongewijzigd gebleven.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreek-
recht.

21.15 uur 8. 1e tussentijdse rapportage 2021 
(RV GM2021-220341) 
(portefeuillehouder Van de Laar)
De 1e tussentijdse rapportage geeft het verloop 
van de budgetten weer in de eerste 3 maanden 
van het jaar. Overschrijdingen en onderbeste-
dingen, waarvan wordt verwacht dat ze aan het 
einde van het jaar afwijken van de begroting, 
worden aan de raad voorgelegd. Na akkoord 
worden de wijzigingen in de budgetten doorge-
voerd.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreek-
recht.

Algemeen

22.00 9. 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.
I.v.m. de maatregelen voor het Corona virus is het niet mogelijk 
om als publiek aanwezig te zijn. U kunt de vergadering volgen 
via www.geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad.

Voor alle commissievergaderingen geldt het 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 grif-
fi e aanmelden, telefonisch op 14 040 of (040) 289 39 87 of per 
mail griffi e@geldrop-mierlo.nl
U krijgt vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal 
goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uit-
eenzetting 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.

Mantelzorgers in het zonnetje gezet

Afgelopen week hebben alle geregistreerde mantelzorgers 
in onze gemeente een brievenbuspresentje ontvangen. 
Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde in onze 
samenleving en verdienen een groot compliment. Wethouder 
Looijmans heeft vrijdag 11 juni het presentje persoonlijk 

overhandigd aan mevrouw De Kort-Anema uit Mierlo. Zij 
staat centraal voor alle mantelzorgers die onze gemeente 
rijk is.

Registeren als mantelzorger
U bent mantelzorger als u onbetaald en minimaal 8 uur per 
week, langer dan 3 maanden aaneengesloten zorgt voor 
familieleden, vrienden of kennissen die zelfstandig wonen 
in Geldrop-Mierlo. Denk aan een zieke ouder, een partner 
die lijdt aan een aandoening (bijvoorbeeld dementie), een 
gehandicapt kind of een buurvrouw die zichzelf niet meer 
goed kan redden. Vaak kiest u er niet voor om mantelzorger 
te worden, maar overkomt het u. Het geven van mantelzorg 
kan zwaar zijn, zeker als u nog een baan heeft. Om ervoor 
te zorgen dat u lichamelijk en geestelijk niet overbelast raakt, 
zijn er verschillende soorten hulp. Door uzelf te registreren 
als mantelzorger kunnen we u begeleiden in de zorg voor 
uw naaste(n). 
Registreren kan via www.geldrop-mierlo.nl/mantelzorg. 

(Foto: Marco Magielse)

Praat mee over het wijkplan 
Mierlo Zuidoost

Samen werken we 
aan een sociale 
prettige woonwijk
Deze week zijn we bij de glazen container aan de Heer van 
Rodestraat (bij de Vliegert) met bewoners in gesprek gegaan 
over het thema “Meer ontmoeting en buurtactiviteiten om el-
kaar beter te leren kennen”. In de week van 21 juni t/m 25 
juni staat het thema “Lekker bewegen en spelen in de wijk” 
op de agenda. Een thema dat jong en oud aanspreekt. Heeft 
u ideeën over (meer) bewegen in de wijk? Kom dan gerust 
eens langs bij de glazen container. Onze medewerkers en 
sociaal maatschappelijke partners gaan (op gezette tijden) 
graag met u in gesprek over dit thema.  Wilt u weten wan-
neer zij bij de container aanwezig zijn?  De openingstijden 
staan aangegeven op de container en zijn te vinden op 
www.geldrop-mierlo.nl/wijkontwikkeling-mierlo-zuidoost.

Inrichting hoofdontsluitingsweg 
Luchen deelgebied 1
De Vlinderlaan is onderdeel van de toekomstige 
hoofdontsluiting van de wijk Luchen. Deze hoofdontsluiting 
loopt uiteindelijk vanaf de Kwikstaart parallel aan 
de Luchense Wetering en de St. Catharinaweg om 
vervolgens in deelgebied 2 aan te sluiten op de onlangs 
gerealiseerde  Vlinderlaan. Vanaf de kruising met de weg 

Luchen gaat de hoofdontsluiting door Luchen deelgebied 3b 
en sluit vervolgens aan op de Hooiwagen. 

In de afbeelding hiernaast is het uiteindelijke tracé globaal 
aangegeven.

Profi el hoofdontsluiting
Het profi el van de hoofdontsluiting bestaat uit een voetpad 
met een aanliggend fi etspad in twee-richtingen, een 
groenstrook, de rijbaan en een voetpad. De voetpaden 
worden voorzien van grijze betontegels, het fi etspad van 
rood asfalt en de rijbaan van zwart asfalt. Onder de rijbaan 
wordt een gescheiden riolering aangelegd. De groenstrook 
wordt voorzien van gras met bomen. Lichtmasten worden in 
het voetpad naast het fi etspad geplaatst en naast de rijbaan. 
De Vlinderlaan in Luchen deelgebied 2 is inmiddels gereed 
en daar kunt u het profi el en de materialen bekijken.

Landkaartje
De fase Landkaartje wordt bouwrijp gemaakt. Er wordt 
gescheiden riolering aangelegd en er komt een tijdelijke 
bouwweg. Ook worden de nutsvoorzieningen aangelegd.
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Knip St. Catharinaweg
De nieuwe ontsluitingsweg zal parallel aan de St. 
Catharinaweg komen te liggen, waarbij de St. Catharinaweg 
omgevormd zal worden tot vrijliggend voetpad. Het gedeelte 
van de St. Catharinaweg dat gelegen is tussen de Eksterlaan 
en de nieuwe ontsluitingsweg zal fi etsstraat/fi etspad 
worden en geen verbinding meer krijgen met de nieuwe 
ontsluitingsweg. In feite brengen we dus een “knip” aan in 
de St. Catharinaweg om te voorkomen dat autoverkeer vanaf 
de ontsluitingsweg een sluiproute zoekt via de Eksterlaan-
Fazantlaan of via de woonwijk van Luchen deelgebied 1. 
Op korte termijn zullen we hiervoor ook nog formeel een 
verkeersbesluit nemen. 

Fietsstraat met kruispuntplateau op weg Luchen 
De verwachting is dat fi etsers en voetgangers veelal gebruik 
zullen maken van de verbinding tussen de weg Luchen en 
de Kwikstaart via het huidige onverharde pad. Dit is namelijk 
vanuit deelgebied 2 de meest directe route naar basisschool 
’t Schrijverke en voorzieningen in het centrum. Wij zijn dan 

ook voornemens een deel van deze route in te richten als 
fi etsstraat/fi etspad tot aan de nieuwe ontsluitingsweg. Het 
overige deel van het onverharde pad wordt voetpad. Om 
de veiligheid van de fi etsers en voetgangers te waarborgen 
willen wij op de aansluiting met de weg Luchen een 
kruispuntplateau realiseren.

Hondenspeelveld
Door deze werkzaamheden moet het hondenspeelveld 
tijdelijk gesloten en verwijderd worden. Dit speelveld komt 
weer terug zodra de werkzaamheden klaar zijn. Wij begrijpen 
dat dit voor de hondenbezitters niet fi jn is, maar vragen toch 
om uw begrip hiervoor. Ook vragen wij uw medewerking 
om uw hond niet los te laten lopen in de wijk of op het 
bouwterrein, maar zoek een lekkere plek op in de bossen 
in de nabije omgeving waar uw hond zich kan uitleven.Wij 
doen ons uiterste best om het hondenspeelveld zo snel als 
mogelijk weer terug te plaatsen.

Planning
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en starten 
medio september 2021 en duren tot medio mei 2022.
Zodra de aannemer bekend is, wordt u nog met een aparte 
bewonersbrief op de hoogte gebracht van de defi nitieve 
fasering en planning en krijgt u de contactgegevens van de 
uitvoerder en opzichter van het werk.

Vragen en reacties
Heeft u vragen en/of reacties, dan verzoeken wij u deze 
uiterlijk voor 28 juni schriftelijk kenbaar te maken. U kunt 
dit per brief of e-mail doen met in de onderwerpregel het 
kenmerk 239141.

Meer informatie
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Kijkt u dan 
op www.geldrop-mierlo.nl of neem contact op met Ies van 
Overbeeke van de afdeling Ruimte. U kunt hem bereiken 
via (040) 289 38 93 of via e-mail zaken@geldrop-mierlo.nl. 
Noteer in de onderwerpregel dan het kenmerk 239141.

Laan 7 - Centrum voor gezonde levensstijl - 
ontvangt eerste Duurzaamheidscertifi caat
Het afgelopen jaar is er aan de Gijzenrooiseweg in Geldrop 
een nieuw pand gebouwd voor Laan 7, Centrum voor 
gezonde leefstijl. Op het sportpark, tegenover Golfclub Riel, 
staat inmiddels een ruim en licht gebouw met een binnentuin. 
Het gebouw is ontworpen door WillemsenU uit Eindhoven. 
Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan de afronding 
en de buitentuin.  Op 10 juli wordt het pand offi cieel geopend. 
Vanaf 12 juli gaan de deuren open voor iedereen. Het 
gebouw voldoet aan alle duurzaamheidseisen. De eigenaren 
ontvingen daarom onlangs van wethouder Rob van Otterdijk 
het eerste duurzaamheidscertifi caat. Hiermee wil de 
gemeente bedrijven die zich inspannen voor een duurzamere 
samenleving in het zonnetje zetten. De komende tijd worden 
meer bedrijven actief benaderd voor zo’n certifi caat. Natuurlijk 
zijn we ook benieuwd naar al uitgevoerde initiatieven. Heeft u 
uw bedrijf verduurzaamd, stuur ons dan een mailtje. Gebruik 
hiervoor: samenduurzaam@geldrop-mierlo.nl. 

Duurzaam
Het nieuwe pand van Laan 7 heeft dankzij de specifi eke 
kennis van Heesmans Installatie Techniek een full electric 
installatie systeem. Volledig gasloos dus. Ook wordt het 
hele pand door middel van ledlampen verlicht. Op het dak 
liggen honderd zonnepanelen en het pand is verder volledig 
geïsoleerd volgende de hoogste normen. Bovendien is het 
materiaal wat gebruikt is voor de aankleding van het pand 
duurzaam. Ten slotte én natuurlijk niet geheel onbelangrijk, 
is Laan 7 gericht op een duurzame en gezonde levensstijl.

Volgens Rob van Otterdijk is Laan 7 een goed voorbeeld van 
duurzame bedrijvigheid. “Dit soort initiatieven dragen bij aan 
de ambitie om in 2050 bijna geen CO2 meer uit te stoten. Maar 
om dat voor elkaar te krijgen, hebben we energie nodig van 
de wind en de zon en zullen we aardgasvrij moeten worden. 
Helaas is het in onze gemeente lastig om windmolens te 

plaatsen en voor zonneparken in het buitengebied zijn er 
beperkte mogelijkheden. Daarom moeten we het nu vooral 
hebben van de zonnepanelen op de daken van bedrijven en 
particulieren. Verder zijn we blij met alle initiatieven waarbij 
gekozen wordt voor gasloos. “We moeten dit probleem 
samen aanpakken, samen energieneutraal worden. We 
kunnen allemaal een steentje bijdragen om de klimaatcrisis 
te verminderen. Duurzaam bouwen, minder vlees eten, vaker 
op de fi ets of lopend boodschappen doen én bijvoorbeeld 
zonnepanelen op je dak laten installeren”, vertelt Rob.

Wethouder Rob van Otterdijk overhandigt het duurzaamheidscertifi caat aan eigenaresse van Laan 7, Lesley Pasveer. Dit 
gebeurde in het bijzijn van Michiel van Melis en Patrick Kroezen, management van Heesmans Installatie Techniek. 

Fotograaf: Marco Magielse.

Fotograaf: Marco Magielse.

Wethouder Rob van Otterdijk overhandigt het duurzaamheidscertifi caat aan eigenaresse van Laan 7, Lesley Pasveer. Dit 
gebeurde in het bijzijn van Michiel van Melis en Patrick Kroezen, management van Heesmans Installatie Techniek. 

Groei mee naar een gezond klimaat!
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B E K E N D M A K I N G E N
RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen 
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Kleine Vuurvlinder 2 in Mierlo
Datum ontvangst : 3 juni 2021
Omschrijving : plaatsen erfafscheiding
Zaaknummer : 20210257

Locatie : Parallelweg ongenummerd
  (parkeerplaats tegenover
  huisnummer 30) in Geldrop
Datum ontvangst : 3 juni 2021
Omschrijving : realiseren waterbergingskelder
Zaaknummer : 20210258

Locatie : Rietstraat 15 in Geldrop
Datum ontvangst : 3 juni 2021
Omschrijving : realiseren dakserre
Zaaknummer : 20210260

Locatie : Mierloseweg 85 in Geldrop
Datum ontvangst : 5 juni 2021
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20210261

Locatie : Aardborstweg 19A en 19B in
  Mierlo
Datum ontvangst : 8 juni 2021
Omschrijving : oprichten woonhuis
Zaaknummer : 20210265

Locatie : Kleinland 3 in Geldrop
Datum ontvangst : 8 juni 2021
Omschrijving : plaatsen overkapping
Zaaknummer : 20210266

Locatie : ’t Geluk 17 in Geldrop
Datum ontvangst : 9 juni 2021
Omschrijving : plaatsen erker
Zaaknummer : 20210267

Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie : Diepe Vaart 2A in Geldrop
Omschrijving : tijdelijk huisvesten kinderdagverblijf 
  en BSO
Zaaknummer : 20210169

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Burgemeester Termeerstraat 32 
  in Mierlo
Verzenddatum besluit : 9 juni 2021
Omschrijving : plaatsen carport
Zaaknummer : 20210091

Locatie : Vlasstraat 21 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 9 juni 2021
Omschrijving : realiseren inrit/uitrit
Zaaknummer : 20210127

Locatie : Burgemeester van Lokvenstraat
  ongenummerd (openbare ruimte
  nabij huisnummer 107) in Mierlo
Verzenddatum besluit : 10 juni 2021
Omschrijving : rooien 3 bomen in verband met 
  overmatige overlast
Zaaknummer : 20210236

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Boerenzwaluw 52 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 8 juni 2021
Omschrijving : plaatsen overkapping
Zaaknummer : 20210027

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. 

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.

MELDING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo 
maken op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit 
omgevingsrecht bekend, dat er meldingen zijn ingediend 
op grond van het “Besluit algemene regels voor 
inrichtingen milieubeheer” voor:

• Het veranderen van een inrichting (Aldi supermarkt), 
Winkelcentrum Coevering 15 in Geldrop. De melding is 
ingediend op 18 mei 2021.

• Het veranderen van een inrichting (Garagebedrijf 
Raaijmakers) aan de Geldropseweg 10 in Mierlo. De 
melding is ingediend op 4 april 2021.

De meldingen en andere stukken die van belang zijn 
liggen van 18 juni t/m 1 juli 2021 (2 weken) 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, 
telefoonnummer (040) 289 38 93.

Geweld stopt nooit vanzelf
Kom in actie! Jaarlijks krijgt naar schatting 1 op de 20 
ouderen met ouderenmishandeling te maken. Dit zijn 
op jaarbasis 200.000 ouderen. Het komt voor in alle 
sociaaleconomische klassen en binnen alle culturen 
in de Nederlandse samenleving en stopt alleen door 
in actie te komen. Een persoon is vaak genoeg. Op 
de Internationale dag tegen Ouderenmishandeling op 
15 juni werd hiervoor aandacht gevraagd. 

“Ik vind het zwaar. Eerlijk gezegd was ik opgelucht toen 
mijn eerste vrouw overleed. Eindelijk weer tijd voor hob-
by’s, reizen en cursussen volgen. Maar nu zit ik weer in 
een relatie waarin ik moet zorgen. Ik heb ruzie met haar 
dochter en ik ben een paar keer per dag op zoek naar mijn 
vrouw, omdat ze is weggelopen. Soms sloot ik haar daarom 
maar op…” 

Meneer en mevrouw De Vries (78 en 76) zijn sinds zes jaar 
met elkaar getrouwd. Beiden hebben in hun vorige huwe-
lijk jarenlang hun zieke partner verzorgd. Anderhalf jaar na 
hun huwelijk is bij mevrouw De Vries beginnende demen-
tie vastgesteld. Meneer De Vries zorgt nu wederom voor 
zijn vrouw. “Ze liep constant weg en ik was het spuugzat 
om haar continu in de gaten te moeten houden. Ik had het 

plaatje van mijn tweede huwelijk zo anders voorgesteld: 
eindelijk tijd om weer leuke dingen te doen. Ik was echter 
doodop.” De situatie was niet meer onder controle. 

Ouderenmishandeling wordt onderschat 
Ouderenmishandeling, mishandeling van personen ouder dan 
65 jaar, is een onderschat probleem en wordt meestal niet of 
te laat herkend. Men kan zich niet voorstellen dat mensen op 
leeftijd nog met deze problematiek te maken krijgen. Hooguit 
wordt er gedacht aan mishandeling of diefstal door personeel 
in verpleeg- of verzorgingstehuizen, maar ouderenmishande-
ling is zoveel meer dan dat. Het kan het gaan om lichamelijke, 
psychische of seksuele mishandeling en/of verwaarlozing, fi -
nanciële uitbuiting. Jaarlijkse krijgt naar schatting 1 op de 20 
ouderen met ouderenmishandeling te maken. 

Veilig Thuis 
Wil je advies en hulp voor iemand anders en/of voor jezelf? 
Praat erover met iemand die je vertrouwt zoals een familielid, 
vriend of de huisarts. Of bel met Veilig Thuis 0800 2000 (gra-
tis en 24 per dag bereikbaar). Veilig Thuis is er voor iedereen, 
jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld, kinder-
mishandeling of ouderenmishandeling. Bij acuut gevaar voor 
jezelf of gezinsleden: bel 112. 

www.geldrop-mierlo.nlwww.facebook.com/gemeente.geldropmierlo



ONTWERPBESLUIT VERZOEK ONTTREKKEN 
PERCELEN BOGARDEIND AAN HET OPENBAAR 

VERKEER

Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-
Mierlo heeft op 15 juni 2021 besloten: 

1. het voornemen uit te spreken om een verzoek van 2 
augustus 2020 om een gedeelte van het Bogardeind, 
gelegen op de percelen behorende bij 113, 117 en 119 
aan de openbaarheid te onttrekken, te weigeren.

2. verzoekers middels toezending van het ontwerpbesluit op 
de hoogte te brengen van het voorgenomen besluit. 

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 17 juni zes weken ter inzage 
in de publiekshal van het gemeentehuis, De Meent 2 in 
Geldrop. Het ontwerpbesluit is ook in te zien op 
www.geldrop-mierlo.nl en in de Staatscourant, te 
raadplegen via www.zoek.offi cielebekendmakingen.nl. 

Zienswijzen op het voorliggend ontwerpbesluit kunnen door 
belanghebbenden binnen zes weken naar voren worden 
gebracht. Dit kan zowel schriftelijk, via e-mail 
(gemeente@geldrop-mierlo.nl) onder vermelding van 
“zienswijze ontwerpbesluit onttrekken percelen Bogardeind 
aan openbaar verkeer, zaaknummer 231355)” als 
mondeling. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan 
het college van burgemeester en wethouders, Postbus 
10101, 5660 GA Geldrop.  Voor het naar voren brengen van 
een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met 
Harm Post (06 – 55 325 435), projectleider Bogardeind. 

Het college neemt het defi nitieve besluit waarbij de naar 
voren gebrachte zienswijzen in aanmerking worden 
genomen. 

CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE 
DEELNAME/WMO

GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS

Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-
Mierlo heeft op 14 juni 2021 besloten:

een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen nabij 
Franciscanessenhof 101 in Mierlo te weten tegenover de 
woningen in Franciscanessenhof. 
Dit verkeersbesluit en de plattegrond met de precieze 
locatie ligt vanaf 18 juni 2021 voor iedereen zes weken ter 
inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, De Meent 2 
in Geldrop. Het besluit is ook in te zien op 
www.geldrop-mierlo.nl.

Bent u het niet eens met dit besluit? 
Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Dit kan 
online, via www.geldrop-mierlo.nl bij Snel aanvragen, 
Bezwaar. U kunt ook schriftelijk uw bezwaarschrift indienen, 
gericht aan het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 10101, 5660 GA Geldrop.

Bij spoed kunt u bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector 
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, 
een voorlopige voorziening aanvragen.

VERTROKKEN NAAR 
ONBEKENDE BESTEMMING

Bezwaar 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 
besloten de persoonslijsten van deze personen niet 
meer bij te houden. Daardoor staan zij offi cieel niet 
meer op dat adres ingeschreven. 

Geslachtsnaam  Geboorte- Datum Voorgenomen
en voorletters datum voornemen uitschrijving
    wegens vertrek
    naar
   
Verbeek, R 06-12-1982 14-04-2021 Onbekend
Bongers, J 10-02-1963 14-04-2021 Onbekend
Panţâru, M 10-09-1983 14-04-2021 Onbekend

Een betrokken persoon kan tegen dit besluit schriftelijk 
bezwaar maken. U hebt zes weken de tijd om een brief te 
sturen. 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;  
• de reden waarom u het niet eens bent met dit 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.
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