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Centrum van Geldrop weer wat verder opgeknapt

Marktplein weer open voor parkeren
Een gastvrij centrum geeft bezoekers het gevoel dat ze 
welkom zijn. Uitgangspunten voor een gastvrij centrum zijn 
onder meer bereikbaarheid, de inrichting van de openbare 
ruimte, vriendelijkheid, veiligheid en de aanwezigheid van 
horeca. Ook zijn kwalitatief goede evenementen in een 
centrum belangrijk. Afgelopen vrijdag vond een bescheiden 
opening plaats van het vernieuwde Marktplein in het centrum 
van Geldrop. Hiermee werd het centrum weer wat gastvrijer. 
Wethouder Marc Jeucken en centrummanager René 
Veldhuizen plakten een openingssticker op het Koop Lokaal 
spandoek aan de rand van het plein.  Wethouder Hans van 
de Laar en aannemer John van den Boomen trokken de 
bouwhekken weg zodat het plein weer toegankelijk werd 
voor verkeer. De eerste auto’s vonden daarna weer snel hun 
weg naar het plein. Hans van de Laar, wethouder van onder 
meer Mobiliteit is trots op het eindresultaat: Het Marktplein 
is weer helemaal up to date. Door de herinrichting wordt 
regenwater veel beter opgevangen, ook is er ledverlichting 
aangebracht en krijgt het plein een groene uitstraling dankzij 
een mooie haag rondom de parkeervakken en veel meer 
bomen. Het groen wordt trouwens pas in het plantseizoen 
(najaar) geplaatst. 

Blij met het opknappen van het centrum
Centrummanager René Veldhuizen spreekt namens 
de centrumondernemers uit dat hij blij is met de wijze 
waarop het centrum de afgelopen jaren is opgeknapt. 
‘Afgelopen week is het Markplein opgeleverd. Parkeren 
is nu weer mogelijk en dat is belangrijk voor het centrum 
van Geldrop. Ik vind daarnaast dat alle aanpassingen van 
de afgelopen maanden zeer goed zijn uitgepakt. Zo zijn er 
sfeervolle bloembakken, goede fi etsenstallingen en betere 
evenementenvoorzieningen. Ook kunnen bezoekers nu 

rustiger shoppen. Er rijden geen auto’s en fi etsers meer door 
het voetgangersgebied. Alle reden om heerlijk lokaal te gaan 
shoppen! Nog steeds erg belangrijk, vanwege het lastige 
jaar waarmee onze ondernemers te maken hadden en nog 
steeds hebben.’  Wethouder Marc Jeucken. ‘We hebben 
weer een stap gezet in het gastvrij maken van het centrum, 
een stap die past in de woningbouwimpuls die de komende 
jaren gaat spelen en belangrijk is voor woningzoekenden en 
de vitaliteit van het centrum van Geldrop.’

Foto: Marco Magielse.

Eerste stap ontwikkeling Buitengebied Mierlo-Oost

Volg presentatie aan gemeenteraad en denk met ons mee 
We bereiden op dit moment een zogenaamde structuurvisie 
voor over de toekomstige invulling van het buitengebied 
Mierlo-Oost. In de tekening hieronder ziet u de globale 
gebiedsaanduiding (oranje). In dit artikel leest u wat we van 
plan zijn en op welke manier u uw mening kunt geven. Dit 
kan in de zogenaamde consultatiefase.

Toekomstige invulling van het gebied
Het buitengebied Mierlo-Oost moet in de toekomst de 
overgang vormen tussen de dorpsbebouwing en het 

natuurgebied Sang en Goorkens in Mierlo. Het is bedoeld 
voor natuurherstel, toeristische recreatie en (bijzondere) 
woonvormen. Om te onderzoeken hoe de structuurvisie eruit 
moet komen te zien, voerden we een scenarioverkenning uit. 
We leggen deze graag voor tijdens de consultatiefase.

Consultatiefase
De zogeheten consultatiefase is de eerste stap om de 
omwonenden, bewoners en andere belanghebbenden te 
informeren en te raadplegen over buitengebied Mierlo-Oost. 
Wij zijn immers benieuwd naar uw mening over de gemaakte 
scenarioverkenning van het gebied. Helaas kunnen we 
vanwege corona nu nog geen bijeenkomst organiseren. 
We hebben daarom een aantal alternatieve mogelijkheden 
bedacht om u zo goed mogelijk te informeren en de ruimte te 
geven om te reageren op de plannen.

Presentatie
Op 28 juni wordt de scenarioverkenning Mierlo-Oost aan de 
gemeenteraad gepresenteerd. Deze vergadering start om 
19.30 uur en is door iedereen  live te volgen via: 
https://ris2.ibabs.eu/GeldropMierlo. Schikt u het tijdstip 
niet, dan kunt u vanaf 29 juni de vergadering terugkijken op 
www.geldrop-mierlo.nl/buitengebiedMierlo-Oost. U vindt 
daar ook de tekeningen en een formulier waar u tot en met 
11 juli 2021 uw reactie kunt achterlaten.

Individuele afspraak
Verder organiseren we individuele afspraken voor direct 
omwonenden  in de glazen container aan de Heer van 
Rodestraat (bij de Vliegert) voor maximaal twee personen 

tegelijk (met mondkapje). Ook is het mogelijk voor direct 
omwonenden om ons telefonisch of door middel van een 
videogesprek te raadplegen. 

Hieronder vindt u de data en tijdstippen waarop u een 
afspraak kunt maken:
• Woensdag 30 juni tussen 14.00 en 17.00 uur
• Maandag 5 juli tussen 09.00 en 12.00 uur
• Woensdag 7 juli tussen 15.00 en 19.00 uur

Wilt u een afspraak met ons maken voor één van de 
bovengenoemde data, dan stuurt u een mail naar 
mierlo-oost@geldrop-mierlo.nl onder vermelding van uw 
contactgegevens. Wij nemen dan met u contact op voor het 
vastleggen van een datum en een tijdstip.

Vervolgfase
De bedoeling is dat we de structuurvisie in het derde 
kwartaal van 2021 verder gaan uitwerken. We maken 
dan een ontwerpstructuurvisie. Deze wordt in het vierde 
kwartaal van 2021 ook voor reactie ter inzage gelegd. 
We publiceren nog wanneer dit exact gebeurt. Nadat de 
gemeenteraad de structuurvisie heeft vastgesteld, volgt het 
bestemmingsplantraject. Ook in die fase van het project, kunt 
u nog uw mening geven.

Vragen
Heeft u nog vragen over dit artikel, dan stuurt u een mailtje 
naar: mierlo-oost@geldrop-mierlo.nl. U ontvangt dan zo snel 
mogelijk een reactie.

Foto: Marco Magielse.
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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 “Lekker bewegen en spelen in de wijk”. In 
de week van 28 juni t/m 2 juli staat het thema “Weten waar 
je hulp en zorg kunt krijgen” op de agenda. 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 wanneer 
zij bij de container aanwezig zijn?  De openingstijden staan 
aangegeven op de container en zijn te vinden op onze web-
site www.geldrop-mierlo.nl/wijkontwikkeling-mierlo-zuidoost

Asbakken weg en zorgen dat je écht rookvrij bent
Speeltuin de Viking in Geldrop is al in 2018 aangehaakt bij 
de Rookvrije Generatie. Binnen het bestuur bestond de wens 
om de speeltuin rookvrij te maken, een goed getimede hand-
reiking vanuit de gemeente deed de rest. Te midden van de 
speeltoestellen in de wijk Braakhuizen-Zuid vertelt voorzitter 
Michael van der Linden over het soepel verlopen proces.

“Vanuit het bestuur vonden we het een prettige gedachte er-
aan te kunnen bijdragen dat de generatie na ons niet meer in 
aanraking komt met rook en sigaretten. Daarnaast heb je in 
een speeltuin met kinderen te maken, je wilt gewoon niet dat 
zij in de rook of in de peuken lopen.” Rookbeleid stond dus 
al op de agenda bij het bestuur. “In diezelfde periode werden 
we door de gemeente benaderd of we aan het project wilden 
meedoen.” 

Vervolgens heeft het bestuur met de gemeente Geldrop-
Mierlo aan tafel gezeten om te bespreken wat daar voor no-
dig zou zijn. Niet veel, zo werd al gauw duidelijk. “De asbak-
ken weghalen en van de ene op de andere dag zorgen dat 
je écht rookvrij bent. We hebben borden gekregen van de 
gemeente die we nabij de ingang van de speeltuin hebben 
opgehangen, en op de website geven we aan dat we rookvrij 
zijn.” 

“‘Goed dat daar aan gedacht wordt door jullie’, is een veel 
gehoorde reactie”

Tot tevredenheid van de voorzitter en de rest van het bestuur 
bleek de praktijk ook vrij eenvoudig. “We hebben er nooit 
commentaar op gehad. ‘Goed dat daar aan gedacht wordt 
door jullie’, is een veel gehoorde reactie. In het begin hebben 
we er wel eens iemand op aan moeten spreken. Het ging dan 
met name om mensen van buitenaf, de bewoners uit de buurt 
wisten het natuurlijk wel. En dat werd altijd sportief opgepakt, 

we hebben daar nooit problemen in ondervonden.” De speel-
tuin kent ook een horecagedeelte met terras, vanuit die hoek 
zijn er evenmin wanklanken gehoord.

Van der Linden had al signalen opgevangen dat het initia-
tief waarschijnlijk breed gedragen zou worden. “Voordat we 
rookvrij waren, hadden we al gemerkt dat ouders die hier 
vaker met hun kinderen komen, buiten de speeltuin gingen 
roken.” De bezoekers bleken er klaar voor te zijn, binnen het 
bestuur was er gauw consensus, en ook binnen de rest van 
het team zijn er nooit problemen ontstaan. “We hebben onze 
vrijwilligers en het team dat we nu hebben in een informatie-
bijeenkomst verteld dat we een rookvrije speeltuin zijn. Daar 
zijn ook rokers bij, maar die gaan ook netjes buiten de poort 
staan en laten geen peuken achter. Bij nieuwe vrijwilligers 
bespreken we het rookvrije beleid altijd: mocht je ooit iemand 
een sigaret zien opsteken, waarschuw diegene dan dat ro-
ken niet toegestaan is en verzoek ze vriendelijk dat buiten de 
poort te doen.”

Het initiatief heeft een spin-off gekregen. Van der Linden: “Als 
bestuur hebben we onszelf afgevraagd: de speeltuin is nu 
rookvrij, kunnen we nog iets anders doen ter bevordering van 
de gezondheid? Daarom zijn we van plan om – als straks 
onze winkel weer open mag – ook fruit te gaan verkopen.”

Ben jij al voorbereid op het ouderschap?

De bijeenkomsten van ouderwijzer zijn er ook voor jou

Als vader of moeder wil je er graag zijn voor je kind. Dat 
begint al tijdens de zwangerschap. Het bezoek aan de ver-
loskundige, de termijnecho en de zwangerschapscursus. Zo 
bereid je je voor op de bevalling. Maar hoe bereid je je voor 
op het ouderschap? Op de rol die je gaat spelen, hoe je er 
kunt zijn voor je kind en wat er allemaal op jou afkomt? Daar 

energie in steken is de moeite waard. En gemakkelijker dan 
je denkt.

Verplaatsen in de ander
Ouders en kinderen begrijpen niet altijd vanzelf wat er in de 
ander omgaat. Misschien herken je dat als je terugdenkt aan 
je puberteit. Bij kinderen op heel jonge leeftijd en hun ouders 
is dat niet anders. Ook – of juist – bij kleine kinderen kan 
het lastig zijn om goed aan te voelen wat er speelt. En hoe 
graag je ook de ideale ouder wilt zijn, dat valt gewoon niet 
altijd mee. Bewust bezig zijn met de rol die je wilt vervullen 
en jezelf laten informeren is dan een heel goede eerste stap.

Ouderbijeenkomsten in Geldrop en Mierlo
Je voorbereiden op wat komen gaat. Voorlichting krijgen over 
ouderschap en opvoeden. En jezelf op ideeën laten brengen 
door te luisteren naar de ervaringen van andere ouders. Dat 
staat allemaal centraal op de ouderbijeenkomsten die Ou-
derWijzer organiseert in Geldrop-Mierlo. Heb jij een baby of 
word je binnenkort vader of moeder? Dan ben je van harte 
welkom op deze gratis avonden. Op een leuke manier doe je 

hier inspiratie op over de kracht van positieve aandacht en 
krijg je antwoord op uiteenlopende vragen.

Ook het beste halen uit jouw ouderschap?
Deelname aan de bijeenkomsten van OuderWijzer is geheel 
gratis. De eerstvolgende vinden plaats op:
• 1 juli 2021, 19:30 uur: 

Ouderbijeenkomst 6 maanden zwanger
• 5 augustus 2021, 19:30 uur: 

Ouderbijeenkomst 8 maanden zwanger
• 23 augustus 2021, 19:30 uur: 

Ouderbijeenkomst 6 maanden zwanger
• 26 augustus 2021, 19:30 uur: 

Ouderbijeenkomst 8 weken oud

De locatie is het Ouder-inloophuis aan de Willem 
Barentszweg 4 in Geldrop.

Wil je meer weten over deze ouderbijeenkomsten? Of je di-
rect aanmelden? Maak je profi el aan op www.ouderwijzer.nl. 
Dan krijg je precies de informatie die voor jou relevant is.

www.geldrop-mierlo.nl
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Download de gratis 
Cure Afval App!

Gebruikt u de Cure Afval App al? In de app kunt u zien 
wanneer uw afval wordt opgehaald en wanneer er wijzigingen 
zijn in de afvalinzameling, bijvoorbeeld vanwege feestdagen. 
Met notifi caties aan blijft u op de hoogte!

Alle voordelen op een rij:
• Altijd de afvalkalender bij de hand. Zo mist u nooit meer 

een inzameldag.
• Alles over afval. Waar hoort wat? Hoe bied je het aan? 

Wat gebeurt ermee?
• AfvalABC. Voer een product in en de app laat u zien in 

welke bak het hoort.
• Locatie containers. Vind (ondergrondse) containers bij u 

in de buurt.
• Praktische informatie over de Milieustraat.

U kunt de app downloaden via de Google Play Store of App 
Store.

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 : Mierloseweg 1 in Geldrop
Datum ontvangst : 12 juni 2021
Omschrijving : restaureren landschapstuin
Zaaknummer : 20210269

Locatie : Weijer 10 in Mierlo
Datum ontvangst : 14 juni 2021
Omschrijving : verlengen loods
Zaaknummer : 20210270

Locatie : Industrieweg 40 in Mierlo
Datum ontvangst : 17 juni 2021
Omschrijving : complementeren afvalstoffenlijst
Zaaknummer : 20210273

Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie : Emopad 31 in Geldrop
Omschrijving : oprichten loods
Zaaknummer : 20210120

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Hekelstraat 3 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 15 juni 2021
Omschrijving : verbouwen, uitbreiden en
  moderniseren woning
Zaaknummer : 20210137

Locatie : Sporkehout 42 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 16 juni 2021
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20210178

Locatie : Maarten Trompstraat 23 in 
  Geldrop
Verzenddatum besluit : 17 juni 2021
Omschrijving : plaatsen pergola
Zaaknummer : 20210144

Locatie : Palantir 15 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 17 juni 2021
Omschrijving : vervangen garagedeur door 
  raamkozijn
Zaaknummer : 20210215

Locatie : Ganseboom 89 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 17 juni 2021
Omschrijving : plaatsen dakkapel achtergevel
Zaaknummer : 20210214

Locatie : Dommeldalseweg 
  ongenummerd (openbare ruimte
  nabij huisnummer 10) in
  Geldrop
Verzenddatum besluit : 17 juni 2021
Omschrijving : rooien 3 essen in verband met 
  herinrichting kruising
Zaaknummer : 20210237

Locatie : Korte Kerkstraat 1 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 18 juni 2021
Omschrijving : tijdelijk vervangen ruit in glazen
  toegangsdeur
Zaaknummer : 20210175

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.

RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Melding Wet Milieubeheer

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

• Het veranderen van een inrichting (Fons Verschuren 
Transport B.V.) aan het Emopad 31 in Geldrop. De 
melding is ingediend op 9 juni 2021.

De melding en andere stukken die van belang zijn liggen 
van 25 juni t/m 8 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.

COLLEGEBESLUITEN

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

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


