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Straat of buurbarbecue organiseren?
Nu een deel van de coronamaatregelen is versoepeld, 
zien we bij de gemeente weer verzoeken binnenkomen 
voor straatfeesten en buurtbarbecues. Buren willen 
elkaar weer opzoeken en gezamenlijk de zomervakantie 
ingaan of juist afsluiten. Wat veel inwoners niet weten, 
is dat straatfeesten en buurtbarbecues evenementen 
zijn. Deze moeten gemeld worden bij de gemeente, maar 
er zijn ook nog coronaregels waaraan voldaan moet 
worden. In dit artikel lichten we deze coronaregels toe. 

Buurtfeesten en coronamaatregelen
Om een buurtfeest veilig te kunnen organiseren gelden vanaf 
10 juli de volgende maatregelen:
• Er wordt een gezondheidscheck uitgevoerd, bij aankomst 

van de deelnemers;
• Aan alle deelnemers wordt gevraagd de contactgegevens 

te noteren, voor eventueel bron- en contactonderzoek 
door de GGD;

• Er worden voldoende hygiënemaatregelen genomen, 
zoals het plaatsen van een dispenser met ontsmettende 
handgel;

• De deelnemers houden altijd 1,5 m afstand van elkaar, 
tenzij zij tot hetzelfde huishouden behoren;

• De deelnemers hebben een vaste zitplaats.

Het is dus van belang dat de mensen afstand van elkaar 
kunnen houden. Ook als ze bijvoorbeeld naar de barbecue 
lopen of een drankje halen. Een idee is om te werken met 
vaste looprichtingen.

Buurtfeest met coronatoegangsbewijs
Het is ook mogelijk om te werken met toegangsbewijzen. 
Een coronatoegangsbewijs kun je via de app CoronaCheck 
of coronacheck.nl aanmaken met:
• een negatieve testuitslag van de Stichting Open Nederland, 

van maximaal 24 uur oud; 
• of een vaccinatiebewijs;
• of een herstelbewijs van maximaal 6 maanden oud.
Bij de controle moet gebruik gemaakt worden van de 
app Scanner voor CoronaCheck en moet ook een geldig 
identiteitsbewijs getoond kunnen worden.

Als u ervoor kiest om te werken met een toegangsbewijs, dan 
hoeven de deelnemers geen afstand te houden. Wel moeten 
dan alle deelnemers een toegangsbewijs hebben. Het is dus 
niet mogelijk dat een gedeelte van de bezoekers wel afstand 
moeten houden en een gedeelte niet. Tot slot moet het terrein 
afgesloten zijn, zodat anderen (zonder toegangsbewijs) zich 
niet kunnen mengen met het feest. Let wel; ook wanneer u 
werkt met toegangsbewijzen dienen deelnemers een vaste 
zitplaats te hebben.

Wilt u iets organiseren? Meld het ons!
Heeft u een idee om iets te organiseren in je straat? Meld 
het ons. We gaan graag met u in gesprek en denken met u 
mee over wat wel en wat niet kan. Een initiatief melden kan 
via apv@geldrop-mierlo.nl of via onze website https://www.
geldrop-mierlo.nl/evenement-organiseren/

Agenda 
raadsvergadering

Agenda* Raadsvergadering
Donderdag 22 juli 2021, 
Online via MS-teams. 
Ivm 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

(tijd indicatief) Activiteit  

Algemeen

19.30 uur 1. Opening en mededelingen

19.35 uur 2. Vaststellen agenda

Besluitvorming

19.40 uur 3. Motie oplossen huisvestings-
problematiek van het onderwijs op 
Luchen
In de raadsvergadering van 12 juli 2021 
is een motie aangenomen met  daarin 
een extra raadsvergadering waarin 
alleen over dit onderwerp zal worden 
gesproken.

Algemeen

4. Sluiting

* Onder voorbehoud van wijzigingen.

Samen de goede kant op
IVN Klimaatcursus 11 september - 16 oktober  

Wilt u meer leren over klimaatverandering en de positieve 
impact die u kunt hebben op het klimaat? Dan is de IVN 
Klimaatcursus misschien wel wat voor u! Die gaat in op 
de huidige stand van zaken rondom klimaatverandering 
en de wisselwerking tussen mens en klimaat. IVN 
Geldrop biedt de helpende hand om opgedane kennis om 
te zetten in de praktijk. Bij de ontwikkeling en uitvoering 
van de cursus zijn externe experts betrokken.

Hevige regenval in korte tijd, grote droogte over langere 
perioden, temperaturen rond veertig graden en ook 
windhozen hebben hun intrede gedaan in ons land. Niet 
iedere wolkbreuk en hittegolf kunnen we toeschrijven aan de 
mens maar zeker is dat wij een forse duit in het zakje doen. 
Gelukkig kunnen we ook positieve invloed uitoefenen. 

Kennis + actie = impact scoren
De IVN Klimaatcursus maakt de verbanden tussen 
klimaat, natuur en duurzaam handelen duidelijk. U leert 
over uw ecologische voetafdruk, klimaatcommunicatie en 
klimaatrechtvaardigheid.  
Via diverse plezierige werkvormen en excursies krijgt 
u handvatten aangereikt om zelf in actie te komen. Zes 
zaterdagen van 10 tot 14 uur bijeenkomen en dan samen leren 
en elkaar inspireren: zo maak je makkelijker een doelpunt! 

Voor wie?
Iedereen vanaf zestien jaar kan deelnemen. Voorkennis is 
niet nodig, motivatie wel.

Aanmelden tot 1 september, korting tot 8 augustus
De aftrap op 11 september is in natuurinformatiecentrum De 
Paardestal, in het kasteelpark (ingangen aan Mierloseweg 1 
en Helze 8). Inschrijven kan tot 1 september via een bericht 
aan cursussen.ivn@gmail.com. Tot 8 augustus kost de cursus 
€ 55, daarna € 65. (IVN-leden betalen €40 respectievelijk 
€50). Meer  info staat op de Facebookpagina van het IVN 
(www.facebook.com/IVNGeldrop) en op www.ivn.nl/Geldrop. 
U kunt ook bellen naar Petra Siemons, 06 288 10 720. 

Deze cursus komt tot stand met medewerking en fi nanciële 
ondersteuning van IVN Nederland. Het IVN-lidmaatschap 
voor een jaar kost €24 en biedt diverse voordelen zoals een 
zoekkaart, kwartaaltijdschrift, nieuwsbrieven en korting in de 
IVN-webwinkel. 

Beweeg met IVN mee voor de natuur, voor onszelf en onze 
kinderen!

IVN-webwinkel. 

Groei mee naar een gezond klimaat!

www.geldrop-mierlo.nl
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RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen 
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Heer van Rodestraat
  ongenummerd (openbare ruimte
  nabij huisnummer 50) in Mierlo
Datum ontvangst : 13 juli 2021
Omschrijving : rooien kastanje in verband met 
  kastanjebloedingsziekte
Zaaknummer : 1771270465

Locatie : Korte Kerkstraat 6 in Geldrop
Datum ontvangst : 13 juli 2021
Omschrijving : vervangen kozijn
Zaaknummer : 1771270887

Locatie : Burgemeester Verheugtstraat 66 
  in Mierlo
Datum ontvangst : 14 juli 2021
Omschrijving : plaatsen zonnepanelen
Zaaknummer : 1771273357

Locatie : Marktstraat 56 in Mierlo
Datum ontvangst : 15 juli 2021
Omschrijving : wijzigen winkelfunctie in 
  dagbesteding
Zaaknummer : 1771274551

Een goede voorbereiding is het halve werk

Vakantietijd en ouderschap: hoe maakt 
u het zo leuk mogelijk? 
Oké, dit jaar is alles een beetje anders. Toch is de 
zomervakantie ook nu een periode om naar uit te kijken 
en u er op voor te bereiden. Gaat u weg of blijft u thuis? 
Waar gaat u naartoe, hoe lang en wat neemt u allemaal 
mee? Een fi jne vakantie begint met goed voorwerk. Net 
zoals veel andere dingen die u in het leven wilt bereiken. 
Of rollen die u wilt vervullen. Toch is die voorbereiding 
bij één heel belangrijke rol in ons leven nog helemaal 
niet zo vanzelfsprekend: het ouderschap. 

Aandacht voor uw kind én voor uzelf
Natuurlijk, al vanaf het moment dat u weet dat u een kindje 
krijgt, bent u volop bezig met de ontwikkeling van uw kindje 
en alle praktische dingen die geregeld moeten worden. 
Het bezoek aan de verloskundige, de termijnecho, de 
zwangerschapscursus en het shoppen voor de babykamer: 
het hoort er allemaal bij. Maar hoe zit het met de aandacht 
voor uzelf, wat er allemaal op je afkomt, en wie u wilt zijn 
als ouder? Bespreekt u dat met andere ouders? Leest en 
luistert u naar de tips en goede ideeën die anderen daarover 
hebben?

Voorbereiden is heel makkelijk
Uzelf goed voorbereiden op uw rol als ouder en u laten 
informeren over ouderschap en opvoeding is heel waardevol. 
En helemaal niet moeilijk. OuderWijzer organiseert speciaal 
voor u als (aankomend) ouder bijeenkomsten in Geldrop-
Mierlo. Daar krijgt u allerlei nuttige informatie en handige tips 
die u zelf in de praktijk kunt brengen. En antwoord op vragen 
waarvan u niet eens wist dat u ze had. 

Ook het beste halen uit uw ouderschap?
Deelname aan de bijeenkomsten van OuderWijzer is geheel 
gratis. De eerstvolgende vinden plaats op:
- 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
- 9 september 2021, 19:30 uur: Ouderbijeenkomst 

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

Wilt u meer weten over deze ouderbijeenkomsten? 
Of u direct aanmelden? Maak uw profi el aan op 
www.ouderwijzer.nl en krijg precies de informatie die voor u 
relevant is.

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

Koffi e in de tent
bij de gebiedsregisseurs
De komende weken zijn onze gebiedsregisseurs op 
verschillende plekken in Geldrop en Mierlo te vinden voor 
een praatje. Met hun herkenbare blauwe tent willen ze 
buurtbewoners uitnodigen voor een kopje koffi e of thee. Ze 
staan graag klaar om jullie vragen te beantwoorden en het 
gesprek aan te gaan. Kom gerust eens langs. 

Vindt u het leuk als de blauwe tent ook bij u in de buurt komt? 
Bel of mail dan een van de gebiedsregisseurs:

• Harold van Lieshout - h.v.lieshout@geldrop-mierlo.nl - 
Mierlo

• Karen Denton k.denton@geldrop-mierlo.nl – Genoenhuis,
Zesgehuchten, Geldrop-Centrum, Akert, Hulst, Skandia 

• Trudy el Boujaddaini - t.el.boujaddaini@geldrop-mierlo.nl –
Braakhuizen-Noord, Braakhuizen-Zuid

• Karen Melman – k.melman@geldrop-mierlo.nl – 
Coevering

In september gaan de vaste inloopmomenten in Braakhuizen-
Zuid, Coevering, De Akert en Mierlo ook weer van start. In 
die tussentijd kunt u de gebiedsregisseurs ontmoeten in de 
tent. En natuurlijk zijn zij ook te bereiken via mail of telefoon 
(040 289 38 93).

Kijk voor meer informatie op www.geldrop-mierlo.nl/
gebiedsgericht-werken

Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie : Heuvel 30 in Geldrop
Omschrijving : verbeteren en splitsen van een 
  appartement
Zaaknummer : 20210252

Locatie : De Bleekvelden in Geldrop
Omschrijving : transformeren voormalige
  gemeentewerf naar 20 woningen
Zaaknummer : 20210235

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Aardborstweg 12 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 13 juli 2021
Omschrijving : aanleggen grondwal
Zaaknummer : 20210297

Locatie : ’t Geluk 17 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 13 juli 2021
Omschrijving : plaatsen erker
Zaaknummer : 20210267

Locatie : Tricotstraat 7 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 13 juli 2021
Omschrijving : realiseren aanbouw
Zaaknummer : 20210247

Locatie : Rielsedijk 44 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 14 juli 2021
Omschrijving : oprichten vrijstaand woonhuis
Zaaknummer : 20210217

Locatie : Sluisstraat 33 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 14 juli 2021
Omschrijving : vervangen muur door een latei
Zaaknummer : 20210219

Locatie : Mierloseweg 116 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 14 juli 2021
Omschrijving : aanleggen inrit
Zaaknummer : 20210146

Ontwerpbesluit aanvragen omgevingsvergunning met 
uitgebreide procedure (3)

Locatie : Mierloseweg 1 in Geldrop
Datum ter inzage : 23 juli 2021
Omschrijving : restaureren landschapstuin
Zaaknummer : 20210269

RECTIFICATIE/CORRECTIE

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen (1)
Op 24 juni jl. is per abuis verkeerd adres gepubliceerd bij 
aanvraag met zaaknummer 20210273. Onderstaand juiste 
gegevens:
Locatie : Industrieweg 18 in Mierlo
Datum ontvangst : 17 juni 2021
Omschrijving : complementeren afvalstoffenlijst
Zaaknummer : 20210273

Ingetrokken/in stand houden omgevingsvergunning 
met uitgebreide procedure (4)

Locatie : Heiderschoor 2 in Mierlo
Datum ter inzage : 4 mei 2021
Omschrijving : wijzigen huisvestingssysteem, 
  dieraantallen en ventilatiesysteem 
  met 20120127 
Zaaknummer : 20200579

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.
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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 3 geldt: De besluiten 
en overige stukken liggen vanaf de dag na publicatie zes 
weken ter inzage. Om de stukken in te zien maakt u een 
afspraak via www.geldrop-mierlo.nl of telefoonnummer 
(040) 289 38 93. Tegen deze besluiten kan eenieder binnen 
zes weken vanaf de dag na publicatie, een zienswijze 
indienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 10101, 
5660 GA Geldrop. Tijdens deze periode kunt u ook een 
mondelinge zienswijze indienen. 

Voor bekendmakingen met nummer 4 geldt: Tegen 
deze besluiten kan binnen zes weken na de dag waarop 
het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift 
worden ingediend bij de rechtbank Oost-Brabant, sector 
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. 
Beroep kan worden ingesteld door:
• belanghebbende (rechts)personen bij het besluit;
• geen belanghebbende (rechts)personen bij het besluit, 

die eerder tijdig een zienswijze hebben ingediend 
tegen het ontwerpbesluit of die verschoonbaar geen 
of te laat een zienswijze hebben ingediend tegen het 
ontwerpbesluit.

Het besluit treedt in werking nadat de termijn van zes weken 
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. 

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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN 
APV/BIJZONDERE WETTEN

Locatie : Geldrop-Mierlo
Verzenddatum besluit : 16 juli 2021
Omschrijving : incidentele standplaatsvergunning 
  oliebollen december Mierlo
Zaaknummer : 258936

Locatie : Geldrop-Mierlo
Verzenddatum besluit : 15 juli 2021
Omschrijving : incidentele standplaatsvergunning 
  oliebollen december Geldrop
Zaaknummer : 258696 / 258703

Locatie : Kervel 3 Geldrop
Verzenddatum besluit : 7 juli 2021
Omschrijving : ontheffi ng plaatsen 
  kampeermiddelen ten behoeve van 
  wedstrijden van 3 t/m 5 september 
  en 9 + 10 oktober 2021 
Zaaknummer : 224538

Inzagetermijn en bezwaar maken?
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na verzenddatum van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Geldrop-
Mierlo, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. U kunt er ook 
voor kiezen om uw bezwaarschrift 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-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.

COLLEGEBESLUITEN

Besluit 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 (Smederij Verbruggen) 
aan de Ambachtweg 49-57 in Mierlo. De melding is 
ingediend op 18 juni 2021.

De melding en andere stukken die van belang zijn liggen 
van 23 juli t/m 5 augustus 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.

Implementatie Alcoholwet

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo 
maken bekend dat zij op 25 mei 2021 in verband met de 
inwerkingtreding van de Alcoholwet hebben besloten de 
Bibob beleidsregel voor de horeca- en prostitutiebranche, 
smart-, head-, en growshops en speelautomatenhallen te 
wijzigen per 1 juli 2021.

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo 
maken bekend dat de gemeenteraad in verband met de 
inwerkingtreding van de Alcoholwet in zijn vergadering van 
12 juli 2021 heeft besloten:
- de Legesverordening 2021 en de Algemene Plaatselijke 

Verordening gemeente Geldrop-Mierlo 2021 met 
terugwerkende kracht per 1 juli 2021 te wijzigen;

- de Drank- en Horecaverordening gemeente Geldrop-
Mierlo 2016 en het Drank- en Horecabeleid gemeente 
Geldrop-Mierlo 2019 met terugwerkende kracht per 1 juli 
2021 in te trekken; 

- de Alcoholverordening gemeente Geldrop-Mierlo 2021 
en het Alcoholbeleid gemeente Geldrop-Mierlo 2021 met 
terugwerkende kracht per 1 juli 2021 vast te stellen. 

In verband met het Nationaal Preventieakkoord en de 
evaluatie van de wet is de Drank- en Horecawet gewijzigd. 
De naam van de wet is gewijzigd van Drank- en Horecawet 
in Alcoholwet. De nieuwe Alcoholwet is per 1 juli 2021 in 
werking getreden. De wijziging van de naam van de wet 
in ‘Alcoholwet’ moest in voornoemde beleidsregels en 
verordeningen worden verwerkt. 

Nu het gaat om beleidsregels en algemeen verbindende 
voorschriften, is het op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht niet mogelijk om bezwaar te maken. 

De beleidsregels en verordeningen en wijzigingen treden 
met terugwerkende kracht per 1 juli 2021 in werking. Ze 
liggen met ingang van woensdag 21 juli 2021 gedurende 
een aaneengesloten termijn van vier weken voor een ieder 
ter inzage, tijdens kantooruren en verder volgens afspraak, 
in het informatiecentrum in het gemeentehuis.

Vastgesteld bestemmingsplan en 
exploitatieplan Bogardeind 85 t/m 123’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-
Mierlo maken bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening, dat de gemeenteraad in de openbare 
vergadering van 7 juni 2021 het bestemmingsplan en 
exploitatieplan “Bogardeind 85 t/m 123.” gewijzigd heeft 
vastgesteld. 

Doel van de bestemmingsplanwijziging
Het Bogardeind is al jaren een belangrijke doorgaande 
route door Geldrop. Tussen de Beukelaar en de Laan der 
vier Heemskinderen heeft de straat een te smal profi el 
en voldoet de straat niet meer aan de hedendaagse 
eisen. Vandaar dat de gemeente Geldrop-Mierlo het 
profi el wil verbreden om hier tot een verkeersveilige en 
toekomstbestendige inrichting te komen. Gevolg hiervan 
is dat de huidige woningen aan het Bogardeind 85 t/m 123 
gesloopt dienen te worden. Op de plaats van de woningen 
komt (gedeeltelijk) een nieuwe weg en meer naar achteren 
op de percelen komen een 35 nieuwe wooneenheden. Het 
betreffen in totaal 24 appartementen en 11 grondgebonden 
woningen. Binnen het huidige bestemmingsplan is 
deze ontwikkeling niet mogelijk, vandaar dat een nieuw 
bestemmingsplan is opgesteld. Tevens is het kostenverhaal 
nog niet anderszins verzekerd, vandaar dat er een 
exploitatieplan is vastgesteld. 

Inzage
Zowel het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan als het 
exploitatieplan “Bogardeind 85 t/m 123.”, de bijbehorende 
bijlagen en het raadsbesluit liggen gedurende een termijn 
van 6 weken ter inzage, ingaande op 23 juli 2021 (tot en 
met 2 september 2021).

Het vastgestelde bestemmingsplan is te raadplegen 
via www.ruimtelijkeplannen.nl via IMRO-codering: NL.
IMRO.1706.BPBOGARDEIND85123-VA01.Het 
exploitatieplan is hier ook te raadplegen en heeft de IMRO 
codering: NL.IMRO.1706.EXPLBOGEIND85123-VA01. 
Tevens is een exemplaar in te zien bij de publieksbalie van 
het gemeentehuis, De Meent 2 te Geldrop.

Wijziging
Zowel het vastgestelde bestemmingsplan als het 
exploitatieplan wijken op onderdelen af van de 
desbetreffende ontwerpplannen.

Beroep
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen 
van het bestemmingsplan en exploitatieplan kan beroep 
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag door 
de volgende (rechts)personen:
-  belanghebbende (rechts)personen bij het besluit;
- geen belanghebbende (rechts)personen bij het besluit, 

die eerder tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen 
het ontwerpbesluit of gegronde redenen hadden waarom 
zij dit toen niet hebben gedaan.

Inwerkingtreding
Het vastgestelde bestemmingsplan treedt na afl oop 
van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen 
dat het bestemmingsplan in werking treedt, kan een 
belanghebbende die tijdig beroep heeft ingesteld, binnen 
de beroepstermijn van zes weken ook een verzoek om 
voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Wanneer beroep is ingesteld én een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan in 
werking op het moment dat op het verzoek om voorlopige 
voorziening is beslist. Voor het indienen van een 
beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is 
griffi erecht verschuldigd.


