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Vergadering 
Commissie voor 
Bezwaarschriften
Op maandag 7 september 2020 komt de Commissie voor 
Bezwaarschriften in het gemeentehuis van Geldrop-Mierlo 
aan De Meent 2 in Geldrop bijeen in een openbare hoorzitting.

Op de agenda staan de volgende zaken: 

18:30 uur: De bezwaren gericht tegen het nemen van een 
verkeersbesluit waarbij in de Burgemeester Termeerstraat in 
Mierlo een 30 km/u-zone is ingesteld;

19:00 uur: De bezwaren gericht tegen het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfshal op 
het perceel Industriepark 9 in Geldrop;

19:45 uur: Het bezwaar gericht tegen het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor het oprichten van een woonhuis aan 
de Hulst 50 in Geldrop;

20:15 uur: Het bezwaar gericht tegen het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor het rooien van 24 lindebomen aan de 
Wilhelminastraat in Mierlo. 

Er zijn maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van 
COVID-19 te voorkomen. Wij vragen u om contact op te nemen 
met het secretariaat van de Commissie voor Bezwaarschriften als 
u aanwezig wilt zijn bij de zitting, telefoon (040) 289 38 93.  

Extra controles op parkeergedrag bij 
scholen
De scholen zijn weer begonnen na de zomervakantie. De 
maatregelen tegen Corona zorgen ervoor dat we nog meer 
afstand nodig hebben dan normaal en dat geeft misschien 
meer moeilijkheden bij het afzetten van uw kind. De 
veiligheid van de kinderen staat voorop en daarom gaan de 
boa’s de komende periode weer extra controleren op het 
parkeergedrag bij scholen.

Met het slechtere weer in aantocht worden kinderen steeds vaker 
met de auto naar school gebracht. Hierbij wordt niet altijd juist 
geparkeerd. Er kunnen hierdoor onveilige situaties ontstaan. 
Het is belangrijk dat u de auto parkeert op plaatsen waar dat is 
toegestaan. Dus niet langs een gele streep of op het zebrapad. Is 
er een kiss en ride zone, maak daar dan niet onnodig lang gebruik 
van. Zet uw kind af en rijd meteen weer weg. Of loop een klein 
stukje verder als dat nodig is voor de veiligheid van alle kinderen.

14 september-27 november
Herinrichting Johan Peijnenburgweg
Maandag 14 september starten we met de herinrichting 
van de Johan Peijenburgweg. Het gaat om de hele Johan 
Peijenburgweg tussen de kruispunten met de Mierloseweg 
en de Goorstraat. De werkzaamheden bestaan uit het 
vervangen van de asfaltrijbaan, fi etspaden en de kruispunten 
met de Molenstraat/Sluisstraat en de weg Bleekvelden. Op 
het kruispunt Molenstraat/Sluisstraat/Johan Peijenburgweg 
wordt de verkeersregelinstallatie (VRI) vervangen door een 
nieuwe installatie. We verwachten dat de werkzaamheden 
en noodzakelijke omleidingen tot 27 november duren. 

Afsluitingen en omleidingen doorgaand verkeer
Vanaf maandag 14 september is de Johan Peijenburgweg tussen 
de Mierloseweg en de Goorstraat afgesloten voor al het verkeer. 
Het doorgaande verkeer vanaf Rijksweg A67/Heeze richting 
Nuenen en Mierlo wordt omgeleid via de route Bogardeind-
Emopad-Gijzenrooiseweg-Eindhovenseweg-Nieuwendijk-
Mierloseweg en omgekeerd. Voor het fi etsverkeer worden kleine 
omleidingen ingesteld.

Bereikbaarheid De Bleekvelden
De Bleekvelden blijft bereikbaar via de route Goorstraat-
Raadstraat-Sluisstraat-Baron van Tuyll van Serooskerkenstraat-
Deelenstraat en Ter Borghstraat. 

Totaalplan reconstructie Mierloseweg-Johan Peijenburg
De herinrichting Johan Peijenburgweg is een onderdeel van het 
totaalplan reconstructie Mierloseweg-Johan Peijenburgweg. 
Informatie over dit project kunt u vinden op www.geldrop-mierlo.nl. 

De reconstructie van de Mierloseweg vanaf de Peijenburgweg tot 
de Nuenenseweg is gepland in de periode januari-juni 2021. Het 
ontwerp van het kruispunt Johan Peijnenburgweg/Molenstraat/
Sluisstraat staat ook op www.geldrop-mierlo.nl.  

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Willy van de 
Westerlo van de afdeling Ruimte. U kunt hem tijdens kantooruren 
bereiken via telefoonnummer (040) 289 38 93.

Via het CMD
Ondersteuning voor mantelzorgers
Zorgen voor een ander geeft voldoening, maar kan ook erg 
zwaar zijn. Soms is de zorg beperkt en gaat het om een aantal 
uurtjes, bijvoorbeeld even een boodschap doen voor een 
buurvrouw die niet goed meer kan lopen. Maar soms gaat het 
om veel meer en is de zorg bijna een dagtaak. Als u acht uur 
per week of langer zorgt voor iemand die zelfstandig woont, 
voor ten minste drie maanden aaneengesloten, dan bent u 
mantelzorger. Dit kan zijn voor uw partner, kind, familielid, 
vriend en/of kennis. Soms kan de zorg te zwaar worden of heeft 
u behoefte aan tips of gerichte ondersteuning om de situatie 
makkelijker te maken. Het Centrum voor Maatschappelijke 
Deelname (CMD) biedt mantelzorgers ondersteuning. 

Hulpvraag melden
Komt u er zelf niet meer uit en heeft u behoefte aan ondersteuning? 
Meldt u zich dan met uw hulpvraag bij het CMD. Als wij uw 
hulpvraag behandelen, begint de ondersteuning bijna altijd met 
een gesprek bij u thuis. 

Tijdens dit gesprek nemen wij de tijd om naar uw verhaal te 
luisteren. U houdt zelf de regie over de situatie en wij geven u de 
mogelijkheid uw eigen doelen te stellen. 
Een klantadviseur van het CMD helpt u daarbij. Hij of zij onderzoekt 
samen met u, wat u helpt om zorg te blijven bieden. Wij maken 
graag een afspraak met u.

Andere soorten ondersteuning
Wij geven nog andere vormen van ondersteuning aan onze 
geregistreerde mantelzorgers. Zo worden er verschillende 
activiteiten georganiseerd en zijn er momenten waarop 
mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten. 
We zijn van plan om dit jaar (opnieuw) te starten met het uitgeven 
van een nieuwsbrief waarin wij u op de hoogte houden van 
ontwikkelingen en activiteiten op het gebied van mantelzorg. 
Vraag bij het CMD naar de mogelijkheden.

Contact
U kunt contact opnemen met het CMD van maandag tot en met 
donderdag tussen 9.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur  en op vrijdag 
van 9.00-12.00 uur. Het CMD is bereikbaar via telefoonnummer
( 040)  289 39 80. Mailen kan ook:  mantelzorg@geldrop-mierlo.nl.

En wie vraagt de mantelzorger  
hoe het met haar gaat?

Met een goed 
gevoel op 
reis!
Velen van ons kijken er het hele jaar naar uit: de vakantie! 
Helaas zagen veel vakanties er dit jaar toch wat anders uit 
vanwege het coronavirus. Nu we noodgedwongen na moeten 
denken over hoe de dingen anders zouden kunnen, is het 
meteen een goed moment om bij de vakantieplannen voor 
volgend jaar de milieubelasting van uw reis mee te nemen.

Zoals u in de media kunt horen en zien moet er veel gebeuren 
om onze klimaatdoelen te halen. Achter de schermen wordt 
hard gewerkt aan het landelijke en lokale klimaatbeleid. U, als 
consument, kunt daarbij helpen. Als we de klimaat- en milieu 
problemen voor een groot deel kunnen oplossen wacht ons een 
mooie beloning: een groene omgeving, nu en in de toekomst! 

Uitstoot CO2
De manier waarop u vakantie viert heeft hierop een grote invloed. 
Even een paar getallen: in 2016 was de gemiddelde uitstoot per 
hoofd van de bevolking 11500 kilo CO2. Als u besluit om naar Bali 
te vliegen en daar een hotel te nemen kost die vakantie u 4000 
kilo! Als u met de auto naar Frankrijk gaat en daar kampeert is 
uw uitstoot ‘slechts’ 370 kilo. Het zijn ingewikkelde berekeningen, 
want veel mensen gaan niet alleen op vakantie. Ook het type 
auto, de eindbestemming (noord of zuid Frankrijk) zijn allemaal 
van invloed. Als u wilt weten hoeveel CO2 uw geplande reis kost, 
verwijzen we u graag naar de website van Milieu Centraal: www.
milieucentraal.nl.

Met het vliegtuig of de trein?
Een paar algemene adviezen zijn wel te geven. Een vliegreis 
scoort altijd slecht. De trein is een beter alternatief, vooral op 
kortere afstanden (minder dan 700 kilometer). Een vliegtuig stoot 
7-11 keer meer CO2 uit dan een trein. 
Ook de touringcar en de auto zijn voor het milieu gunstiger dan 
het vliegtuig. Het gaat hier natuurlijk niet alleen over CO2, maar 
ook over fossiele brandstoffen die opraken en de milieuvervuiling. 
Een andere vraag die 
u zichzelf kunt stellen 
is: “Waarom wil ik zo 
ver weg?” Als u een 
strandvakantie wilt is 
Spanje met de pendelbus 
misschien wel een heel 
goed alternatief voor 
een vliegreis Bali. Mooie 
bossen en meren zijn er 
in Canada, maar ook in 
Finland. Veel dichterbij! 
Of denk eens aan een 
fi ets-kampeervakantie? 

www.geldrop-mierlo.nl

www.facebook.com/gemeente.geldropmierlo
Foto: Hans van der Wegen
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Kleiner en gericht op familie vermaak

Kermis Geldrop en Mierlo in aangepaste 
vorm van start
Van zaterdag 5 september tot en met woensdag 9 september 
aanstaande staat de familiekermis in het centrum van Geldrop 
opgesteld. In Mierlo start de familiekermis op vrijdag 11 september 
om 16.00 uur en duurt tot en met dinsdag 15 september. Beide 
familiekermissen zijn kleiner en gericht op familie vermaak. 
Ook gelden er aangepaste openingstijden. Bovendien liggen de 
attracties van beide familiekermissen binnen een hekwerk met 
een duidelijke ingang en uitgang. Er worden in Geldrop steeds 
maximaal 400 bezoekers tegelijkertijd  toegelaten en in Mierlo 
300 bezoekers. Het gaat bij beide familiekermissen om één derde 
van de normale capaciteit. Zo wordt voorkomen dat het op het 
evenemententerrein te druk wordt. 

Duidelijke afspraken in verband met corona
Het college van burgemeester en wethouders heeft  besloten om 
voor beide familiekermissen een vergunning af te geven. 

De organisatie van beide familiekermissen  heeft er immers 
alles aan gedaan om de volksgezondheid tijdens het evenement 
te garanderen. Zo zijn er extra maatregelen getroffen om de 
familiekermis in deze tijd verantwoord te laten verlopen. De 
volksgezondheid mag niet in gevaar komen. Met de organisatie 
van de familiekermis en de horeca zijn daarom duidelijke afspraken 
gemaakt. Ook is er een protocol vastgelegd met daarin huisregels 
waaraan bezoekers zich moeten houden. Deze staan duidelijk 
vermeld op het evenemententerrein. 

Het college vindt het daarnaast ook belangrijk dat er voor de 

jeugd in deze tijd wat ontspanning is. Bovendien hebben de 
kermisexploitanten hun omzet hard nodig. 

Als er de komende weken nieuwe landelijke corona maatregelen 
volgen waardoor het niet verantwoord is om beide  familiekermissen 
door te laten gaan, dan kan de gemeente alsnog besluiten 
om het evenement te annuleren. Dit is zo afgesproken met de 
kermisorganisatie.

Afspraken met de horeca
Ook is er in goed overleg met de horeca afgesproken dat er tijdens 
de familiekermis geen randprogramma wordt georganiseerd. Om 
zo te voorkomen dat er buiten het familiekermisterrein alsnog een 
te grote toeloop van mensen ontstaat. 

Opbouw kermis 
Geldrop
Op woensdagavond 2 september begint de opbouw van de 
familiekermis in Geldrop; deze volgt aansluitend op de weekmarkt 
vanaf 19.00 uur. Tot en met donderdag 10 september zult u 
waarschijnlijk enige overlast hebben van het opbouwen en 
afbreken van de attracties. 

Wegafsluitingen
 De attracties worden geplaatst op het marktplein van de Heuvel, 
het marktplein en een deel van het horecaplein en de Heuvel zijn 
afgesloten voor alle verkeer. Aanwonenden kunnen wel hun straat 
in en uit rijden (liefst zoveel mogelijk buiten de openingstijden van 
de familiekermis).

Weekmarkt
Op woensdagmiddag 9 september wordt de traditionele 
familiekermismarkt gehouden op de Dommeldalseweg. De 
parkeerterreinen aan het Machinaal en de Bezorgershof blijven in 
gebruik. De bewoners van de wijk de Burght kunnen hun woning 
normaal bereiken via de Vincentiusstraat.
Wij verzoeken u vanaf woensdagmorgen 6.00 uur geen auto’s te 
parkeren op de Dommeldalseweg en de parkeerplaats voor het 
voormalige postkantoor.

Ondergrondse containers
De ondergrondse containers blijven in gebruik. 

Openingstijden
Openingstijden familiekermis Geldrop 
(5 september t/m 9 september)
Zaterdag:  13.00-23.00 uur
Zondag:  13.00-22.00 uur
Maandag en dinsdag:  14.00-22.00 uur
Woensdag:  13.00-22.00 uur

Openingstijden familiekermis Mierlo (11 t/m 15 september)
Vrijdag:  16.00-23.00 uur
Zaterdag:  13.00-23.00 uur
Zondag:  13.00-22.00 uur
Maandag en dinsdag:  14.00-22.00 uur

Huisregels familiekermis 
Geldrop-Mierlo:
Tijdens de kermissen in Geldrop en Mierlo gelden 
vanwege corona de volgende huisregels. Wij verzoeken u 
zich hieraan te houden. 

• Volg altijd aanwijzingen van het beveiligingspersoneel en/
of organisatie op.

• Beveiliging en/of organisatie heeft het recht personen de 
toegang te weigeren.

• Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en regelmatig op 
het kermisterrein.

• Houdt 1,5 meter afstand.
• Geen samenscholing.
• Polsbandjes worden uitgedeeld door de beveiliging/

organisatie bij de ingang voor de jeugd van 12 tot 18 jaar, 
hierbij wordt om een I.D. gevraagd dus zorg dat je die bij 
hebt.

• Volg de verplichte looproute op het kermisterrein.
• Er is een aparte Ingang en Uitgang (volg de bebording).
• Bij slecht weer, neem een paraplu mee of blijf thuis (er is 

niet genoeg ruimte om allemaal te schuilen).
• Vermijd piekmomenten, kom niet op zondagmiddag maar 

bijvoorbeeld op maandag of dinsdag.
• Bij toename van drukte wordt u verzocht op een ander 

tijdstip terug te komen.
• Mededelingen worden gedaan via geluidsinstallaties.
• Via de website van de gemeente en facebook worden 

piekmomenten vermeld en gevraagd om op een bepaalde 
tijd niet naar de kermis te komen vanwege drukte.

• Blijf niet bij de uitgang wachten maar zorg voor een goede 
doorstroming.

• Neem plaats in de daarvoor bestemde wachtvakken als er 
iemand van het gezin in een attractie zit.

• Volg de aanwijzingen op van exploitanten op bij de eigen 
attractie.

Bedankt voor uw medewerking.

Meneer en mevrouw 
Beens-Klijnsmit 
60 jaar getrouwd! 
Vorige week was het echtpaar Beens-Klijnsmit uit Mierlo 60 jaar 
getrouwd. Wethouder Marc Jeucken kwam op bezoek om hen te 
feliciteren met dit bijzondere jubileum. Van harte gefeliciteerd!

Fotograaf: Eddie Mol
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RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Fazantlaan 17 in Mierlo
Datum ontvangst : 26 augustus 2020
Omschrijving : plaatsen tijdelijke woonunits
Zaaknummer : 20200415

Locatie : Gijzenrooiseweg in Geldrop
Datum ontvangst : 27 augustus 2020
Omschrijving : realiseren tijdelijk gronddepot
Zaaknummer : 20200416

Locatie : Galadriel 31 in Geldrop
Datum ontvangst : 27 augustus 2020
Omschrijving : realiseren aanbouw
Zaaknummer : 20200417

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Burgemeester Termeerstraat in Mierlo
Omschrijving : oprichten 16 woningen 
Zaaknummer : 20200373

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)

Locatie : Kriekelaar 15 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 25 augustus 2020
Omschrijving : bouwen woonkeuken aan zijgevel
Zaaknummer : 20200351

Locatie : Papenvoort 1A in Geldrop
Verzenddatum besluit : 25 augustus 2020
Omschrijving : realiseren tweede entreezone
Zaaknummer : 20200317

Locatie : Spaarpot 106 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 26 augustus 2020
Omschrijving : verbreden bestaande inrit
Zaaknummer : 20200382

Locatie : Hoog Geldrop 21 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 26 augustus 2020
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20200338

Locatie : Hoefblad 16 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 26 augustus 2020
Omschrijving : oprichten garage
Zaaknummer : 20200320

Locatie : Gijzenrooiseweg 17 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 2 september 2020
Omschrijving : oprichten gezondheidscentrum
Zaaknummer : 20200377

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/MILEU
MELDING WET MILEUBEHEER

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 oprichten van een inrichting (Relacy banden en velgen) aan 

de Vlier 16 in Geldrop. De melding is ingediend op 10 augustus 
2020.

De melding en andere stukken die van belang zijn liggen van 4 tot 
en met 17 september 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.

SAMENLEVING/BELEID
BELEIDSREGELS GEMEENTELIJKE TAKEN 

UITVOERING WET KINDEROPVANG 2020

De Wet Kinderopvang (WKO) stelt gemeenten verantwoordelijk 

voor toezicht en handhaving op de kinderopvangvoorzieningen. 
GGD Brabant-Zuidoost voert als uitvoeringspartner de inspecties 
uit bij de verschillende kinderopvanglocaties. Zij toetsen hierbij 
of de voorzieningen voldoen aan de eisen van de WKO en 
rapporteren hierover aan de gemeente. De gemeente stuurt de 
GGD aan en heeft de verantwoordelijkheid om opvolging te geven 
aan de inspecties. 

In de afgelopen jaren is de wetgeving dankzij de Wet innovatie 
en kwaliteit kinderopvang behoorlijk aangepast. Hiermee is 
gewerkt aan een effi ciënter toezicht en handhaving op de 
kinderopvangvoorzieningen. 

In navolging van de wetswijzigingen heeft de regio Brabant-
Zuidoost gezamenlijk met de GGD de beleidsregels betreffende 
de uitvoering van de gemeentelijke taken Wet Kinderopvang 
(WKO) aangepast. Deze beleidsregels worden aangehaald als 
‘Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang 
Geldrop-Mierlo 2020’. De beleidsregels zijn terug te vinden op 
https://www.geldrop-mierlo.nl/kinderopvang-starten. 

In dit beleidsstuk is vastgelegd welk beleid de gemeente Geldrop-
Mierlo voert met betrekking tot de gemeentelijke taken die 
voortvloeien uit de Wet kinderopvang. Deze beleidsregels zijn van 
toepassing op de gemeentelijke inzet om: 
• toezicht te houden op de kwaliteit van de kinderopvang;
• aanvragen tot exploitatie en wijzigingsverzoeken voor 

kinderopvang af te handelen; 
• te handhaven naar aanleiding van het niet naleven van 

voorschriften van de bij of krachtens de Wet kinderopvang 
gestelde regelgeving. 

Deze beleidsregels zijn van toepassing op alle gastouderbureaus, 
voorzieningen voor kinderopvang en gastouderopvang binnen de 
gemeente.

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


